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Bilhete no Muro

1
“EM JERUSALÉM, 

29 LETRAS
NA DÉCIMA QUARTA PEDRA 

DO KOTEL HAMAARIV”.

Lúcio lia e relia a mensagem 
na tela do notebook. Acho que ele 
digitou errado. Deve ser hotel e não 
kotel. Mas por que em Jerusalém?  

Examinou a mala com cuidado. 
Dois ternos, três camisas sociais e 
cinco esportivas, três calças jeans, 
um pijama curto. Suficiente... su-
ficiente. Suspirou o rapaz.  

Na sala de espera do Aeroporto 
Hercílio Luz, na capital catarinen-
se, Lúcio não conseguiu evitar as 
lágrimas ao lembrar da amizade 
com o tio diplomata.  

Alencar Portanova possuía um 
caráter acima da média. Enquan-
to seus dois outros irmãos se dedi-
caram ao ramo de exportação de 
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madeira, ele optou pela carreira 
diplomática. Assessorou vários 
embaixadores em diferentes pa-
íses da África. Na última década 
foi convidado pelas Nações Uni-
das para desenvolver projetos de 
apoio à população civil em regiões 
de conflito no Oriente Médio. Sua 
última missão foi junto a um pos-
to de ajuda humanitária ao norte 
do Iraque, na cidade de Mossul. 

Em janeiro de 2008, pegou uma 
quinzena de férias e aproveitou 
para realizar um antigo sonho, pe-
regrinar em Jerusalém. No quinto 
dia da viagem à Terra Santa, o di-
plomata sentiu-se demasiadamen-
te cansado e ofegante. Tomou uma 
sopa no hotel e ainda antes do pôr 
do sol recolheu-se em seu quarto, 
conforme informou o pessoal da 
portaria à polícia israelense.  

Na manhã seguinte, Lúcio sen-
tiu vontade de dar um alô para o 
tio. A recepcionista transferiu a li-
gação, mas as tentativas de conta-
to foram inúteis: ninguém atendia. 
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Lúcio insistiu que averiguassem 
melhor a situação. A gerência do 
hotel foi acionada e quando entra-
ram no quarto encontraram Alen-
car sentado em um pequeno sofá 
com um notebook sobre as pernas. 
A cabeça inclinada foi o primeiro 
sinal de que o hóspede estava sem 
vida. O boletim médico atestou: 
morte súbita de origem cardíaca. 
A ONU agiu com rapidez e três 
dias depois o corpo de Alencar era 
sepultado no Cemitério da Paz, em 
Florianópolis.

Sempre desejei conhecer a Ter-
ra Santa, mas pensava em fazê-lo 
acompanhado de Alencar. Com su-
tileza Lúcio enxugou as lágrimas. 
Uma voz aveludada anunciava o 
embarque para o seu voo. O jo-
vem viajante caminhou com pas-
sos lentos em direção ao portão de 
embarque. Sê comigo, Senhor!

A conexão em Roma demoraria 
apenas duas horas e o jovem brasi-
leiro achou prudente permanecer 
no saguão do Aeroporto Interna-
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cional Leonardo da Vinci. Apro-
veitou para exercitar o seu inglês 
folheando as páginas da versão 
inglesa da Bíblia na Linguagem 
de Hoje. Leu exaustivamente o 
capítulo 13 da carta de Paulo aos 
coríntios. Por um instante fechou 
os olhos. Agora permanecem a fé, a 
esperança e o amor. Porém o maior 
desses é o amor. Senhor, meu Deus! 
Ensina-me a amar as pessoas como 
o tio Alencar as amava. 

Turistas religiosos norte-ame-
ricanos cantavam festivamente 
Amazing Grace. O comandante do 
Boeing 747 deu as boas-vindas a 
Israel. 

O relógio de Lúcio indicava o 
horário de Brasília: 14 horas, mas 
o cronômetro na parede do aero-
porto de Tel Aviv marcava 19 ho-
ras. Um jovem palestino, nascido 
em Belém, segurava um pequeno 
cartaz: Lúcio Portanova. 

O sorriso amigável de Abbas 
Kanafani deixou o jovem brasilei-
ro aliviado. Parece que a agência de 
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viagens escolheu o guia certo!  
– Se houver alguma dificuldade 

com o inglês, domino bem o idio-
ma espanhol – disse o simpático 
guia.

– Boa notícia, mas enquanto eu 
tiver fôlego vamos conversando 
em inglês – sugeriu Lúcio.

Minutos depois o brasileiro e o 
palestino rodavam numa autoes-
trada em direção a Jerusalém. 

– Está há muito tempo no 
ramo?

– Uma década. Eu trabalhava 
antes como técnico em informáti-
ca numa multinacional japonesa e 
quando a gerência vinha para cá 
eu acabava servindo de intérprete. 
Gostei da função e decidi atuar no 
ramo turístico, como guia de pe-
quenos grupos.

– Informática?! Que coincidên-
cia! Sou proprietário de uma em-
presa de tecnologia virtual – falou 
o brasileiro.

Os dois sorriram satisfeitos.
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Lúcio fechou a janela do Toyo-
ta. O vento frio do crepúsculo o 
fez lembrar das noites de inverno 
à beira-mar, na ilha catarinense. 

Ao divisarem a cadeia monta-
nhosa do Sinai, o guia palestino 
ensinou ao viajante brasileiro al-
gumas expressões do dia a dia em 
Israel. 

– Os judeus são mais fechados 
na conversa, mas se algum deles 
lhe disser Shalom Adonai – a paz 
do Senhor –, você pode responder 
Adonai Shalom.

– Assim é fácil, Abbas. Os cris-
tãos no Brasil conhecem bem esta 
saudação.

– Mas se você estiver entre os 
árabes e ouvir Salaam Alaikun – a 
paz de Deus esteja com você –, diga 
Alaikun Salaam.

– Alaikun Salaam – repetiu o 
brasileiro.

– Os árabes usam muito a ex-
pressão Inshallah – se Deus quiser 
–, e Allahu Akbar! – Deus é maior! 
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– Allahu Akbar! – exclamou 
Lúcio.

– Isto mesmo, Allahu Akbar 
foi o brado proferido por Maomé, 
quando entrou em Meca, no ano 
630.

Foi a primeira de uma centena 
de vezes em que o viajante brasi-
leiro ouviria o nome do profeta do 
islã na Terra Santa. 

O majestoso prédio do Moriah 
Classic Hotel, ao lado dos muros 
da cidade antiga de Jerusalém, 
deixou o brasileiro impressionado:

– Você tem certeza de que é aqui 
mesmo? 

 – O seu agente de viagens no 
Brasil é muito bom. Conseguiu um 
dos melhores hotéis por uma diá-
ria razoável – disse o palestino en-
quanto estacionava. – Só não me 
informaram quanto tempo você 
pretende ficar...

Lúcio pensou em compartilhar 
a razão de sua viagem com o pales-
tino. Mas achou sensato esperar o 
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dia seguinte. Apenas adiantou:

– Nem eu sei... Vai depender da 
mensagem de um bilhete...

– Um bilhete?!

– Isto mesmo, Abbas, um bilhe-
te... mas vamos deixar esta história 
para manhã. Vou esperá-lo para o 
café, às nove horas, pode ser?

– Aqui você é quem manda... 
Será um prazer acompanhá-lo no 
café.  

Sozinho em seu quarto, Lúcio 
abriu a janela e ficou contemplando 
a velha cidade de Jerusalém. Àque-
la hora da noite, as luzes amarela-
das mais pareciam velas em um al-
tar. Lembrou-se do Salmo 122 e foi 
conferir em sua Bíblia de língua in-
glesa: “E agora estamos aqui, dentro 
de Jerusalém! Jerusalém é uma ci-
dade construída de novo, onde o povo 
se reúne. Para lá sobem as tribos, as 
tribos de Israel, para agradecerem ao 
Deus Eterno, como ele ordenou”.  

Dormiu com a Bíblia aberta em 
seu peito.
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Pela manhã, quando chegou 
para o café, o palestino já o aguar-
dava. 

Lúcio acordou faminto.

– Se eu fosse você, começava com 
o fritoles – sugeriu Abbas.

– O nome é agradável...

– São panquecas de farinha de 
arroz.

Meia hora depois, Lúcio esten-
deu na mesa meia folha de papel:

“EM JERUSALÉM, 
29 LETRAS

NA DÉCIMA QUARTA PEDRA DO 
KOTEL HAMAARIV”.

Abbas Kanafani se mostrou es-
pantado e começou a traduzir a 
mensagem em voz baixa para o 
idioma inglês. 

– Bem... este é o bilhete?

 – Não, este ainda não é o bilhe-
te... 
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– Ainda não?!
– Aqui está apenas a última 

mensagem que recebi de meu tio 
Alencar.

– Parece que existem tarefas em 
que é essencial que não se saiba 
muita coisa.

Lúcio recostou-se na cadeira. 
Este palestino é meio filósofo. De-
pois, contou em detalhes sobre 
a morte do diplomata e a missão 
que ele lhe dera em Jerusalém.

– Você conhece algum hotel cha-
mado Hamaariv?

– Não... não... – corrigiu Ab-
bas. – Seu tio não quis dizer hotel. 
Veja, aqui está escrito Kotel Ha-
maariv...

– Mas... Kotel?
– Muro das Lamentações! 
Os olhos de Lúcio se ilumina-

ram. 29 letras na décima quarta 
pedra do Muro das Lamentações. A 
mensagem começa a fazer sentido.  

– É pra lá que vamos, imediata-
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mente! – disse o brasileiro.
Foram a pé em direção à históri-

ca muralha.
Lúcio não escondia sua emoção 

ao entrar na Cidade Santa pela 
porta de Damasco. 

– Quando você toca nestas pe-
dras, você toca em quatro mil 
anos de história, começando com 
Abraão – explicava o guia. Mas o 
viajante brasileiro parecia distan-
te.

– Por aqui! – Abbas puxou Lú-
cio pelo braço. – Por esta ruela 
chegaremos mais rápido. 

A visão do Muro das Lamenta-
ções deixou o brasileiro deslum-
brado. 

– Como você já sabe, o muro 
ocidental é tudo o que restou do 
Segundo Templo, destruído pelos 
romanos, quatro décadas depois 
da crucificação de Jesus – explicou 
Abbas. 

Lúcio leu uma vez mais o bilhe-
te:
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– Então este é o mais sagrado 
santuário do judaísmo...

– Sobretudo pelas memórias do 
Templo de Salomão que abrigava 
a Arca da Aliança com as tábu-
as dos mandamentos ditados por 
Deus. Mas a tradição judaica tam-
bém afirma que neste local Jacó 
sonhou com a escada que o levava 
aos céus, enquanto os árabes pre-
ferem crer que foi aqui que Maomé 
ascendeu ao Paraíso, na sua “jor-
nada noturna”.

Os homens e suas tradições. Pen-
sou Lúcio.  O guia prosseguia:

– Na época de Jesus, na semana 
de Sucot, 70 touros eram ofertados 
no templo, o que correspondia às 
70 nações do mundo da época. 

Um rapaz usando um chapéu 
de veludo e um longo paletó pre-
to beijou o solo, há dois metros do 
Muro. 

– Um lugar perfeito para buscar 
respostas! – garantiu Abbas.

– Sei não, parece melhor um lu-
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gar perfeito para grandes pergun-
tas... – suspirou o brasileiro.

– A muralha que Herodes cons-
truiu no ano 20 antes de Cristo, em 
redor do Segundo Templo, resume-
se a 48 metros de comprimento e 
18 de altura – Abbas demonstrava 
um saber enciclopédico. 

Chegaram mais junto do Muro:

– No período bizantino os ju-
deus tinham permissão para se 
aproximarem uma vez por ano 
deste local, quando lamentavam a 
dispersão de Israel e choravam so-
bre as ruínas do Templo, surgindo, 
assim, o nome Kotel Hamaariv.

Finalmente, Lúcio tocou na 
muralha, tentando dimensionar o 
tamanho de uma das pedras. Uns 
13 metros de cumprimento por três 
de altura. Calculou apressadamen-
te.

– Décima quarta pedra... por 
onde você acha que devemos co-
meçar a busca? – indagou Lúcio.

– Talvez pela direita... mas é 
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preciso ter muita cautela. Qual-
quer movimento suspeito e es-
taremos encrencados. Além dos 
soldados israelenses, a área é toda 
monitorada por câmeras.

O brasileiro não tinha pensado 
nisto.   

Os dois rapazes se afastaram 
uns dez metros do muro e discre-
tamente trocaram algumas ideias 
sobre a possível localização do bi-
lhete deixado por Alencar.   

Um idoso, de longas barbas 
brancas, sentado em uma cadeira 
junto ao Muro, apontando para o 
céu, começou a murmurar repeti-
damente:

– Ruah-Adonai... Ruah-Ado-
nai... Ruah-Adonai...

– O que ele está dizendo...
– O vento do Senhor... O vento 

do Senhor... – repetiu Abbas, e ex-
plicou: – Estes religiosos oferecem 
as suas orações junto a esta pare-
de, três vezes por dia. 

Lúcio olhou mais um instante 
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para aqueles homens com os seus 
mantos brancos e azuis e em se-
guida foi atraído para o Arco de 
Wilson.

– O nome é uma homenagem ao 
arqueólogo britânico que, em 1860, 
descobriu uma abertura na parede, 
ao lado norte do Muro. O local foi 
transformado posteriormente em 
uma área de oração apenas para 
homens –explicou Abbas.

Por um instante, Lúcio esque-
ceu os cálculos e convidou o guia 
para acompanhá-lo até a abertura 
de oito metros de altura. Um rabi-
no, todo vestido de negro, chapéu 
de bordas largas, com longas tran-
ças no cabelo, balançava sua ca-
beça para um lado e para o outro 
enquanto balbuciava uma oração 
em hebraico.

– É o Shema, a oração que os ju-
deus fazem todos os dias, ao ama-
nhecer e ao anoitecer.

E Abbas traduziu em voz bai-
xa:
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– “Compassivo e piedoso é o Se-
nhor, lento para a cólera, e abun-
dante em amor”.  

2
– Precisamos planejar melhor 

a nossa busca! – Lúcio estava se 
sentindo desconfortável com a vi-
gilância eletrônica junto ao Muro 
das Lamentações. 

O guia fez um gesto de concor-
dância e propôs: 

– Vamos dar um tempo ali em 
cima – o guia apontava para o 
Domo da Rocha.

– Boa ideia!
Com passos vagarosos, porém 

firmes, os dois rapazes chegaram a 
Haran Ash Sharif, a esplanada das 
mesquitas Al Aksa e Omar – depois 
de Meca e Medina, o lugar mais sa-
grado do islamismo, construído em 
691 pelo califa de Damasco.
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– Quem manda aqui?

– Bem, agora a mesquita está 
sob custódia da Jordânia que, em 
1994, investiu oito milhões de dó-
lares para cobrir a sua cúpula com 
85 quilos de ouro, misturado com 
cobre e níquel. Se você observar 
com atenção, verá que a cúpula 
está ornamentada com versos do 
Alcorão. 

Ao ver a ponta da rocha, no in-
terior da Mesquita de Omar, Lúcio 
lembrou-se da história de Abraão 
e Isaque, no Moriá. Depois, lá 
fora, próximo ao pátio, sentaram-
se junto às escadarias do Domo da 
Rocha.  

Lúcio aproveitou para eliminar 
uma dúvida que vinha lhe pertur-
bando. 

– Abbas, você é mulçumano?

– Minha família sempre profes-
sou o islamismo.  Fui criado ou-
vindo e lendo o Alcorão. Aconte-
ce que quando estava chegando à 
juventude o meu pai morreu e eu 
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fiquei muito decepcionado com o 
tratamento que passaram dar a 
mamãe. Ela era uma mulher mui-
to bonita e queriam forçá-la a se 
casar com um tio que tinha ida-
de para ser meu avô. Faziam isto 
em nome da religião. Ela foi parar 
num hospital psiquiátrico e meses 
depois faleceu. Fiquei muito revol-
tado e nunca mais fiz orações em 
direção a Meca.     

Lúcio estava sensibilizado com 
o depoimento do amigo palestino. 

– Lamento por sua mãe...

– Mas não culpo Deus... Depois 
que abracei a profissão de intér-
prete e guia turístico, aprendi mui-
ta coisa sobre a religião judaica e 
o cristianismo. Tenho procurado 
conversar com Deus e parece que 
está dando certo – descontraiu o 
palestino.

– Já leu a Bíblia?

– De capa a capa. Faz parte de 
meu serviço dar explicações sobre 
os lugares e as narrativas bíblicas.
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– Que comparações você faz en-
tre o livro dos cristãos e o dos mul-
çumanos?

– Acho que não sou a melhor 
pessoa para falar sobre a compe-
tência literária ou sagrada destes 
textos, mas tenho minhas preocu-
pações com a forma como árabes, 
judeus e alguns cristãos defendem 
determinadas histórias, sobretudo 
aquelas que supostamente legiti-
mam a guerra...

– Como assim?

– Fico intrigado, por exemplo, 
com alguns trechos do Pentateuco 
que ordenam a morte de homens, 
mulheres e crianças... gente ino-
cente... e o Alcorão é ainda mais 
sangrento: pelo menos uma cente-
na dos versos corânicos faz apolo-
gia à guerra.

A denúncia do palestino cortava 
facilmente, como faca na mantei-
ga. Lúcio procurou por uma res-
posta convincente, mas por pouco 
não se atrapalhou:
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 – Não estamos mais nos dias da 
conquista de Canaã nem nos tem-
pos das guerras de Maomé. 

Abbas apertou:

– Você não acha que, por mais 
sagrado que pretenda ser, qual-
quer texto que espalha ódio mere-
ce desprezo?

Senhor, meu Deus. O que devo di-
zer? Lúcio orava enquanto racioci-
nava com rapidez. 

– O problema não está no texto, 
mas nas interpretações equivoca-
das. Pôr nos lábios de Deus o que 
Ele não disse é uma boa maneira 
de colocar o mundo em chamas.

– Nisto eu concordo com você – 
aquiesceu Abbas. 

– E sobre Jesus Cristo? O que 
você acha dele?

– Bem, o Alcorão menciona Je-
sus – que a paz esteja com ele –, 
mas apenas um Jesus histórico, 
chamado de profeta Isa; porém, 
sem morte nem ressurreição. 
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– Mas se Maomé afirma no Alco-
rão que Jesus é a Palavra de Deus, 
como pode ele negar o coração do 
Evangelho: a morte expiatória de 
Cristo? 

Agora foi o palestino quem se 
atrapalhou:

– Não consigo entender muito 
bem essa ideia de substituição... 
porém, tenho procurado ler tudo 
sobre Jesus Cristo, inclusive os 
textos escritos pelos teólogos mul-
çumanos...

– E o que eles dizem?

– É claro que não admitem a di-
vindade de Cristo, mas sempre elo-
giam os seus conselhos e apreciam 
suas frases filosóficas.

– Frases filosóficas?!

– Por exemplo, o profeta Jesus 
afirmou que o mundo é uma ponte 
que liga o tempo à eternidade...

– Jesus teria dito isto?!

– Sim, ele ensinou que devemos 
passar por esta ponte, mas não de-
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vemos fazer morada nela...
– Hum... o mais próximo disto 

na Bíblia é o registro do escritor 
da Epístola aos Hebreus: “Não 
temos aqui uma cidade duradoura, 
mas buscamos a futura”. 

– De qualquer forma, o islamis-
mo procura honrar a Jesus.

– Honrar a Jesus?! Como as-
sim...

– Ele é um dos 40 profetas reco-
nhecidos pelo Alcorão.

– Um dos 40 profetas... Isto é 
pouco, muito pouco...

– Qual é a principal diferença 
entre o texto sagrado dos mulçu-
manos e o dos cristãos? – agora 
foi a vez de o palestino conferir as 
ideias do amigo brasileiro.

Desta vez, Lúcio foi rápido e ca-
tegórico: 

– O Alcorão garante dádivas 
aos que merecem; o Evangelho de 
Cristo faz promessas aos indignos.

Abbas não fez qualquer obje-
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ção, apenas lamentou:

– Não vejo muitos sinais de ale-
gria entre os que abraçam o Alco-
rão nem entre os que dizem amar 
a Bíblia...

– O Evangelho consiste em bo-
as-novas de grande alegria!

O guia desconversou:

– Alegria mesmo seria encon-
trar aquele bilhete no Muro...

– Não, Abbas... Deus sabe o 
quanto desejo encontrar a men-
sagem do tio Alencar, porém, por 
mais importante que ela possa ser, 
não pode superar a felicidade da 
garantia de uma vida eterna com 
Deus...

– Vida eterna! – interrompeu 
Abbas. – Este é um assunto que 
me interessa muito; entretanto, 
agora, o Muro nos aguarda...

E os dois começaram a descer as 
escadarias do Domo da Rocha. 

Ao tomarem novamente a di-
reção do Muro, Lúcio esbarrou 



28

Ismael dos Santos

em um soldado. O brasileiro pe-
diu perdão. O militar permaneceu 
imóvel. Lúcio, vendo que o rapaz 
não se mexia, resmungou em por-
tuguês:

– Com este fuzil nas mãos, pare-
ce um espantalho na lavoura!

Abbas não entendeu. Felizmen-
te, nem o soldado; porém, a sua 
cara de tempestade provocou um 
novo diálogo entre o brasileiro e o 
palestino, agora já distantes dos 
olhos do rapaz de roupa verde-oli-
va.

Pararam junto à mesa ao ar li-
vre de um bar. Ambos pediram um 
suco de laranja.

– Você já teve problemas com os 
judeus?

– Cresci num ambiente hos-
til a qualquer relação amigável 
com eles. Quando adolescente, em 
1986, fui incentivado a participar 
da primeira intifada, o movimen-
to palestino contra a ocupação da 
Cisjordânia e da Faixa de Gaza. 
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Em menos de uma década, apa-
receu a al-Qaeda no Afeganistão, 
prometendo expulsar as forças 
ocidentais das terras mulçuma-
nas. E Osama bin Laden se tor-
nou um herói para boa parte dos 
palestinos. Olha, foi por pouco, 
muito pouco mesmo, que não me 
tornei um agitador. Com o tempo, 
graças ao desejo de crescer profis-
sionalmente, procurei superar os 
preconceitos; principalmente de-
pois que comecei a trabalhar na 
empresa multinacional.

– Mas, afinal, qual é a sua leitu-
ra do conflito palestino-israelense 
ou, ampliando, árabe-israelense. 

– Primeiro tínhamos um inimi-
go comum, os cristãos; de fato, na 
primeira Cruzada, em 1095, lu-
tamos juntos e, naquela ocasião, 
morreram 30 mil judeus e mulçu-
manos em Jerusalém. O problema 
é que as ideias foram se radicali-
zando com a criação do Estado de 
Israel, episódio que os árabes cha-
mam de Nakba – catástrofe. Veja o 
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meu caso: mesmo tendo cidadania 
israelense, várias vezes fui insulta-
do por judeus...

– Que tipo de coisa eles dizem?
– “O que você ainda faz aqui? 

Vá embora para um país árabe! 
Neste solo só deve pisar quem faz 
parte da Am Yahweh, a família de 
Jeová”, ou então fazem discursos 
fundados na Sefer Torah, o rolo 
da lei, afirmando que, desde que 
o guerreiro Josué liderou as con-
quistas na região montanhosa ca-
naneia, a terra passou a ser dos he-
breus e que nós, os palestinos, não 
passamos de intrusos. 

Lúcio quis saber sobre os ata-
ques palestinos e Abbas conti-
nuou: 

– É claro que discordo dos ter-
roristas palestinos; porém, em 
1948, com a autonomia territorial 
de Israel, 750 mil palestinos ára-
bes foram expulsos de seus lares. 
Acrescente-se a isto as seis déca-
das de brutalidade contra os que 
ficaram...
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– 60 anos! Que coincidência, não 
havia pensado que estou em Israel 
no sexagésimo aniversário de sua 
fundação. 

O som de uma rádio local, vin-
da do interior do bar, transmitia 
um concurso de matemática entre 
alunos do ensino fundamental. O 
locutor repetia com entusiasmo 
algumas conquistas do processo 
de ensino-aprendizagem na rede 
pública de ensino de Jerusalém. A 
guerra de propaganda árabe-israe-
lense não dá trégua nem nas salas 
de aula. Lúcio estava se sentindo 
perturbado com o conflito entre os 
filhos de Abraão.  Nem sempre é fá-
cil imaginar que o Príncipe da Paz 
pisou este solo há dois mil anos.

As divagações do brasileiro fo-
ram interrompidas pelo convite de 
Abbas Kanafani:

– A muralha nos espera!

– Muito bem, lá vamos nós.

As nuvens estavam baixas e se 
acumulavam a oeste. Sinais de 
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uma tempestade que se aproxima-
va. Antes que andassem os primei-
ros cem metros, a chuva os alcan-
çou. O primeiro impulso de Lúcio 
foi retornar ao hotel. Abbas con-
cordou. Mas, quando estavam fora 
dos muros da Cidade Velha, o céu 
começou a clarear.

O guia cutucou o ombro de Lú-
cio:

– Como você se sente? 

– Nunca vi uma chuva tão rá-
pida. 

Eram três horas da tarde. Abbas 
sugeriu que, enquanto pensavam 
melhor numa estratégia de busca 
ao bilhete no Muro, poderiam dar 
uma volta no Monte das Oliveiras. 
Seguiram pela Khuan el Zeit, uma 
conhecida rua na Cidade Antiga e, 
para ganhar tempo, pegaram um 
táxi. 

Lá em cima, contemplando Je-
rusalém, o brasileiro se sentiu ar-
rebatado. As emoções o arrasta-
vam para o interior das narrativas 
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bíblicas. De forma tão repentina 
como havia sumido, o sol os ilumi-
nou.

– Os árabes a chamam de El 
Kuds, a Cidade Santa, reconstru-
ída há 400 anos por Solimão, o 
Magnífico...

– O Magnífico?!
– É... o imperador turco que, 

em 1517, conquistou a Palestina e 
ordenou a reconstrução dos muros 
de Jerusalém.

Lúcio, com os olhos, passou a 
percorrer os acessos à Cidade Ve-
lha:

 – São quantos portões?
 – Oito... incluindo, é claro, o 

Portão Dourado, que permanece 
fechado. Dizem que Jesus passou 
por ele, na sua entrada triunfal, e 
é através dele que os judeus aguar-
dam a chegada do Messias. 

Pequenas nuvens flutuavam so-
bre a cidade eterna. Lúcio sentiu 
no rosto o afago de uma corrente 
de vento. Então percebeu a silhue-
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ta recortada contra o brilho do sol: 
era uma cruz no campanário de 
uma igreja. 

– Existem muitos cristãos em 
Jerusalém?

– Hã... tirando os religiosos pro-
fissionais, não sobra muita gente.

O brasileiro respirou fundo:
– Ouvi dizer que é proibido evan-

gelizar em Jerusalém por meio de 
folhetos...

– O último que tentou foi parar 
no Mosad...

– Sei, o serviço secreto israelen-
se.

– Pois é... dizem que, quando o 
turista norte-americano chegou ao 
prédio e leu a placa de identifica-
ção: “Instituto para Inteligência 
e Operações Especiais”, ele come-
çou a gritar: “Sou sansão! Vou in-
cendiar a seara dos filisteus”. Mais 
tarde a polícia encontrou no quar-
to do hotel onde ele estava hospe-
dado um caderno de orações. Na 
manhã em que fora preso o turista 
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havia escrito: “Deus dos exércitos, 
dá-me forças como Sansão e eu irei 
conseguir atear fogo na mesquita de 
Omar”. 

Lúcio não sabia se deveria rir ou 
lamentar. 

– E o que fez a polícia?
– Levaram-no para o Kfar 

Shaul...
– Kfar Shaul?
– É... um hospital psiquiátrico. 

Ficou internado três dias até que 
não houvesse traços de debilidade 
mental. Acho que foi mais uma ví-
tima da síndrome de Jerusalém...

– Sei, sei... Já ouvi falar... Trans-
torno mental que acomete turistas 
que entram em contato com luga-
res sagrados.

– Exato! O mundo vira de caba-
ça pra baixo e as vítimas começam 
a agir de maneira estranha. Eles se 
isolam do grupo e quase sempre se 
identificam com personagens bí-
blicas. Esse aí achava que era o 
Sansão do Antigo Testamento. 



36

Ismael dos Santos

Abbas, dirigindo o olhar para 
a mesquita da Cúpula da Rocha, 
prosseguiu:

– Se tivesse que fazer uma com-
paração, diria que Jerusalém é 
uma moderna Babel: aqui vivem 
pessoas de mais de 70 países, fa-
lando pelo menos uma centena de 
línguas.

Jerusalém e Babel. Lúcio achou 
o paralelo conflitante. Fez-se um 
momento de absoluto silêncio, só 
interrompido pela pergunta de 
Abbas:

– Você lembra do filme A Lista 
de Schindler?

O brasileiro fingiu pensar bre-
vemente. De todas as imagens da 
história do empresário alemão que 
salvou do Holocausto mais de mil 
funcionários judeus de sua fábrica 
na Polônia, a mais perene era uma 
frase. Lúcio virou-se para o guia e 
a recitou em tom de discurso:

– “Quem salva uma vida, salva 
o mundo inteiro!”
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Abbas sorriu.
– Quer conhecer a sua última 

morada?
– O túmulo de Oskar Schind-

ler?
– É logo ali...
Os dois rapazes caminharam 

em direção ao topo do Monte das 
Oliveiras. A melancolia do peque-
no cemitério invadiu o coração de 
Lúcio. Sentou-se numa mureta 
e não resistiu às lágrimas. Abbas 
afastou-se alguns metros, respei-
tosamente. A morte tinha aberto 
uma larga avenida na existência 
do brasileiro. Quando tinha ape-
nas dez meses, seus pais morre-
ram em um acidente de trânsito. 
E, agora, as mãos férreas e geladas 
da ave de rapina rasgaram o cora-
ção de seu pai adotivo, Alencar. A 
dor submersa da saudade se soltou 
com violência. O tecelão da noite 
entrelaçava os frágeis fios de sua 
orfandade. Morte! Morte! Papai, 
mamãe, tio Alencar... Vale sombrio, 
quando vais estancar a tua fonte?! 
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As lágrimas semeavam revoltas. 
Depois da tempestade, uma voz 
sussurrou na alma; Lúcio repetiu 
para si mesmo as palavras. Não 
fiquem tristes e preocupados. Con-
fiem em Deus e também em mim. 
Na casa de meu Pai há muitas mo-
radas, e eu vou preparar um lugar 
para vocês. A doçura da promessa 
trouxe sossego. Um descanso bre-
ve, mas perfeito. 

Lúcio Portanova foi tomado por 
uma sensação agradável. Parecia 
estar flutuando. O sabor do infinito 
deve ser assim. 

Abbas retornou e examinou 
com cuidado o rosto do brasileiro. 
O choro produziu sua mágica. Pare-
ce outro homem.

 – Se não se importa, eu gostaria 
de mais uma vez dizer que lamen-
to muito a morte de seu tio...

Lúcio colocou as mãos sobre o 
ombro do palestino:

– Ninguém pode deter a quem 
Deus chamou...
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Abbas forçou um sorriso, mas 
seus olhos expressavam incerteza.  

Começaram a descer a encosta 
devagar. Um religioso ortodoxo 
e seu inseparável quipá – o gorro 
judeu – subia apressado. Ao pé do 
primeiro lance da escadaria foram 
atraídos por uma diminuta praça, 
em forma de mirante. Sentaram-se 
em um banco de madeira de frente 
para Jerusalém.

A recente nostalgia do brasilei-
ro havia contagiado o palestino: 

– Isto aqui – Abbas apontava 
para a cidade – não é terra que 
mana leite e mel; aqui todos nós 
temos uma dose diária de sangue 
e lágrimas.

Um octogenário que ouvia a 
conversa, sentado em um banco 
próximo, não resistiu à curiosida-
de e, falando um inglês pausado, 
pediu licença:

– Se os rapazes me permitem 
uma breve intervenção, gostaria 
de dizer que ainda não perdi es-
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perança na terra que mana leite e 
mel.

Surpreendidos pelo velhinho 
de cabelos ralos e brancos, os dois 
rapazes assentiram com a cabeça, 
mas foi o guia quem falou:

– Sem problemas, senhor... Eu 
sou Abbas e este é o meu amigo 
Lúcio. 

– Sou Yossi Harel. Nasci próxi-
mo daqueles muros – agora foi a 
vez do interlocutor casual apontar 
para a cidade –, e em 1947 coman-
dei o Exudus, um barco que trou-
xe para a Palestina mais de quatro 
mil sobreviventes do Holocausto. 

O velhinho tomou de um gole o 
restante da água de uma garrafa.

– Eu não devia ser intrometido, 
devia? Mas tudo neste lugar me 
inspira: a areia, as pedras, as cons-
truções, as pessoas... Talvez eu es-
teja só ficando encantado demais. 

A voz contínua e tranquila de 
Yossi fez Lúcio refletir. Neste lugar, 
não há como fugir ao passado. Nem 
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ao futuro!

O judeu conferiu o relógio, in-
sinuando que devia partir. Lúcio 
suplicou:

– Posso tirar uma foto com o 
amigo?

– Será um prazer!

Os dois se postaram, com Jeru-
salém de fundo. 

– Três, dois, um. Excelente! – 
bradou Abbas com a câmera na 
mão. 

Yossi apertou a mão do brasilei-
ro, depois a do palestino:

– Posso dizer mais uma coisa? 

O olhar de Yossi era firme. Lú-
cio se empolgou:

– Sim. Vamos lá.

– Vocês são jovens, devem firmar 
seus sonhos no solo do que é bom 
e verdadeiro, mas não se esqueçam 
de olhar para o céu. Do equilíbrio 
entre raízes e asas nasce o ser hu-
mano bem-sucedido.
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Os rapazes ficaram em silêncio, 
enquanto Yossi se distanciava ba-
tendo na mão a garrafa de água 
vazia. 

– Foi muito bom ouvi-lo! – gri-
tou o brasileiro. – Obrigado pela 
atenção...

O judeu idoso falou:

– Não há de que. Foi um prazer 
conhecê-los. 

Lúcio estava pronto para retor-
nar ao Muro. 

    

   

3
O brasileiro queria saber como 

se iniciou a tradição dos bilhetes 
no Muro.

– Faz 300 anos que os peregrinos 
deixam aqui suas preces e agrade-
cimentos. O curioso é que cerca de 
cinco milhões de pessoas visitam o 
Muro todos os anos...
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– Cinco milhões?! Se cada um 
resolver deixar um bilhete...

– Bem, a cada seis meses, fun-
cionários públicos recolhem os bi-
lhetes e os enterram no Monte das 
Oliveiras...

– Não seria mais simples quei-
má-los?

– Acontece que os religiosos res-
ponsáveis pelo Muro seguem a tra-
dição judaica: um texto consagra-
do a Deus não deve ser destruído.

– Só espero que a minha mensa-
gem ainda esteja por aqui... – sus-
pirou Lúcio.

– Vamos achá-la, rapaz, vamos 
achá-la – insistiu Abbas.

Mas Lúcio não se mostrava mui-
to confiante.

O guia deu mais algumas in-
formações sobre a arquitetura do 
Muro.

– São 35 fileiras de pedras rús-
ticas originais. Se você quiser con-
tar, poderá conferir 16 fileiras visí-
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veis; as outras 19 estão enterradas 
no solo, chegando a uma profundi-
dade de 20 metros.   

Ouviu-se um cântico em hebrai-
co à distância.

– Os judeus afirmam que Deus 
garantiu a sua presença em três 
lugares: nas crianças, nas sinago-
gas e na muralha ocidental. Na 
verdade, a tradição garante que a 
presença divina nunca abandona o 
Muro. 

Hum. Presença divina. Vou pre-
cisar muito dela. Sem chance de 
encontrar a mensagem sem a inter-
venção divina, pensava Lúcio. Nes-
se exato instante seus olhos foram 
atraídos para uma fresta entre duas 
pedras. 

Enquanto outro religioso judeu 
curvava seguidas vezes a coluna em 
direção ao Muro, o turista brasilei-
ro acariciava as ranhuras de uma 
das pedras e repetia em voz baixa:

– 29 letras na décima quarta pe-
dra... 
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– Vamos tentar de novo – disse 
Abbas. – Mas agora vamos come-
çar a contagem do lado oposto... a 
décima quarta pedra tem que es-
tar por aqui – e fez um sinal com 
os braços abertos.

– Ali! – exclamou Lúcio. Veja 
aquele papelzinho verde-amarelo. 

– As cores da bandeira brasilei-
ra! – observou o guia.

Com mãos trêmulas, Lúcio foi 
retirando cuidadosamente a folha 
dobrada e muito bem fixada entre 
as frestas.

– É o bilhete! É o bilhete! – bra-
dou em português. E estendendo 
o papel para o guia, continuou: – 
Você está vendo este rabisco pare-
cendo um avião? Aqui no lado de 
fora, entre as cores verde-amare-
las? Eu a reconheceria em qual-
quer lugar... a assinatura do tio 
Alencar... 

O brasileiro segurava a meia-
folha de papel com mãos trêmulas 
e voz eufórica:
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– É incrível! Achei que seria 
mais fácil comprar um bilhete sor-
teado na loteria que encontrar isto 
aqui!  

Abbas percebeu que alguns re-
ligiosos se sentiram importunados 
com as expressões de alegria de 
Lúcio:

– É melhor a gente conferir este 
bilhete num lugar mais discreto...

Os dois apressaram o passo e 
logo se acomodaram à beira de 
uma piscina com um chafariz no 
centro. O coração de Lúcio batia 
aceleradamente. Abbas transpira-
va curiosidade.

  O papel – verde-amarelo por 
fora – era completamente branco 
por dentro, exceto pela presença 
de um selo na parte superior e de 
uma curta mensagem escrita à ca-
neta azul, com pequenas letras no 
rodapé da folha:

“Do ovo da cobra sai um dragão 
voador”
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O brasileiro ficou assustado; o 
palestino, confuso.

– Seu tio devia gostar de enig-
mas...

Lúcio continuava calado. 

– Ele foi sempre assim?

O brasileiro voltou a falar:

– É verdade... ele vivia fazendo 
charadas... quando eu era peque-
no ele sempre propunha: “Lúcio, 
o que é, o que é”, e lá vinha um 
monte de perguntas. Tio Alencar 
costumava pagar um sorvete por 
cada enigma decifrado... só espe-
ro que o mistério deste bilhete me 
conduza para coisas mais interes-
santes...

Os dois riam gostosamente 
quando foram interrompidos por 
um som ensurdecedor de sirenes e 
buzinas.

Lúcio se apressou em indagar:

– Algum sinal de alerta?
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– Não... por certo que não... 
olha, o céu está calmo... não vejo 
nada no espaço aéreo...

– Então?!

– Vamos andando – sugeriu o 
guia.

Alguns metros depois ouviram 
os aplausos de um grupo de reli-
giosos judeus em frente a um mo-
nitor de vídeo em uma vitrine. Um 
canal de notícias transmitia ao 
vivo imagens de autoridades de-
positando uma coroa de flores em 
um memorial de Jerusalém, sob o 
som do hatikva, o hino nacional 
de Israel.

Abbas consultou o calendário 
do relógio digital. 

– Está explicado! Hoje é o Dia 
da Recordação dos Heróis e Márti-
res do Holocausto. Este aí, de gra-
vata azul, é o primeiro-ministro de 
Israel, Ehud Olmert – falou Ab-
bas, apontando para o monitor de 
vídeo.  

O âncora da programação tele-
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visiva estava concluindo a maté-
ria: “Durante dois minutos, sire-
nes e buzinas soaram em todo o 
país para lembrar os seis milhões 
de judeus que foram assassinados 
pelos nazistas”.     

Lúcio suspirou aliviado. Pelo 
menos naquele momento não que-
ria saber de campos de concentra-
ção. Sua mão transpirava apertan-
do um pedaço de papel. A cabeça 
só tinha espaço para o enigma do 
tio. 

Retomaram a caminhada. Ao 
passarem por um bazar, o brasilei-
ro vasculhou com um rápido olhar 
uma parede interna. Um cartaz 
exibia Yasser Arafat, o histórico 
rosto da resistência palestina com 
o seu kaffyeh – o lenço na cabeça 
em xadrez preto e branco. Abbas 
puxou Lúcio pelo braço, antes que 
o vendedor de bijuterias o interpe-
lasse. 

Desta vez, sentaram-se na gra-
ma de um prédio público. O bra-
sileiro reabriu cuidadosamente a 
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folha de papel.
– O que ele queria com esta ban-

deira da ONU? – indagou Abbas, 
apontando para a estampa im-
pressa no pequeno selo cuidadosa-
mente colado no bilhete.

– Ele era um... um... ah! Não sei 
dizer isto em inglês... ele colecio-
nava selos postais...

– Filatelista...
– Exato! Um filatelista... desde 

pequeno ele guardava selos pos-
tais. 

Lúcio observou cuidadosamente 
a bandeira azul-escura e a inscri-
ção United Nations Organization. 
Lembrou-se do dia em que o tio 
fora convidado para trabalhar em 
parceria com as Nações Unidas, 
em 1998. Uma década. 

Leu novamente em voz alta:

“Do ovo da cobra sai um  
dragão voador”
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 – Não faço a mínima ideia por 
onde começar. Desta vez o tio Alen-
car exagerou no quebra-cabeça. 

– Dragão...  será que o “pacote” 
está na China?! – brincou Abbas.

– Hum... não parece fazer sen-
tido... – resmungou o brasileiro. – 
É claro que não! Mesmo porque o 
adjetivo “voador” exclui esta pos-
sibilidade.  

Precisavam de uma pista sóli-
da.

Mas os dois precisavam também 
de uma boa noite de sono. 

Na manhã seguinte, o brasileiro 
levantou muito cedo. Abriu o note-
book, acessou a internet e foi logo 
digitando “dragão voador”. Após 
uma hora de busca exaustiva en-
controu uma referência que o dei-
xou esperançoso. Descobriu que o 
historiador Heródoto mencionou 
em suas anotações a presença de 
serpentes voadoras no Egito, pro-
vavelmente uma menção a algu-
ma narrativa mitológica. Talvez 
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seja isto... o “pacote” pode estar no 
Egito. Lúcio apenas pensou; prefe-
riu não comentar a hipótese com o 
guia palestino, quando este acaba-
va de chegar ao hotel para o café 
da manhã.

– Então, em que ponto nós esta-
mos? – sorriu o palestino.

– Nada ainda... mas tem de ha-
ver uma explicação.

– Acordei com a Rua Jaffa na 
cabeça... Acho que conheço al-
guém lá que pode ajudar...

– De quem está falando?
– Salomão Ben-Hur. Os judeus 

o chamam de tsadiq, um homem 
correto. Eu o vi a primeira vez 
aqui mesmo no salão de eventos 
do hotel, dando uma palestra so-
bre literatura semítica. Consegui 
o seu e-mail e ele se dispôs a nos 
receber...

Abbas parou de falar, para con-
ferir melhor a reação do brasileiro, 
mas disse em seguida:

– Podemos patinar mais um 
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pouco na internet ou arriscar a su-
gestão de um homem de letras.

– É claro que vamos! Não temos 
nada a perder, não é mesmo? – in-
dagou Lúcio, mordicando o seu 
pedaço de kaak, um pão comprido 
com sementes.  

   
Em um apartamento no lado 

oeste de Jerusalém, o brasileiro, 
o palestino e o judeu se sentaram 
frente a frente, em torno de uma 
pequena mesa de três lugares. O 
especialista em literatura foi dire-
to ao assunto.

 – Você disse que encontrou 
uma referência ao “dragão voa-
dor” em Heródoto? Olha, o histo-
riador grego é bom, mas Isaías é 
melhor. 

– Isaías?! O profeta?!
– Sim... ele mesmo.
O tsadiq se levantou e retirou da 

estante um livro enorme e, desli-
zando os dedos sobre a capa aver-
melhada, explicou: 
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– Esta obra contém mais de 300 
mil linhas que registram todos os 
vocábulos das Escrituras judaicas, 
em letra alfabética.

Lúcio quis ser simpático:

– Acho que nós, os cristãos, pos-
suímos um livro parecido com este 
e o chamamos de “Concordância 
bíblica”. 

– Vamos ao Profeta Isaías e as 
suas referências ao Egito...

Após 40 segundos, Ben-Hur, 
sorriu:

– Veja, aqui, rapaz... o profeta 
chama o Egito de dragão...

Lúcio e Abbas vibraram, mas a 
alegria não durou muito.

– O problema – prosseguiu o 
professor judeu – é que Isaías cha-
ma o Egito de “dragão manso” e 
não “dragão voador”...  Deixe-me 
ler o bilhete mais uma vez: “Do ovo 
da cobra sai um dragão voador”.

– Hum... “dragão voador”... 
qual era mesmo a charada inicial?
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Lúcio repetiu pausadamente:

– 29 letras na décima quarta pe-
dra.

– Naturalmente seu tio tinha 
em mente um texto extraído das 
Escrituras cristãs... – e com um 
gesto rápido apanhou de outra es-
tante um exemplar de uma Bíblia 
em inglês em linguagem contem-
porânea. Abriu no profeta Isaías 
e começou a folhear as páginas 
amareladas pelo tempo, enquan-
to balbuciava: 29 letras na déci-
ma quarta pedra... quem sabe, 29 
mais 14... bom, então teríamos o 
capítulo 43...

– Faz sentido! – assentiu Lúcio, 
enquanto o professor se concentra-
va no capítulo 43 de Isaías.

– Veja... aqui também o profe-
ta menciona o Egito, porém não 
há qualquer referência a um dra-
gão...

– E se em vez de somar, fizésse-
mos uma divisão... teríamos Isaías 
capítulo 29 e versículo 14...
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– Formidável, rapaz, você pensa 
rápido... deixe-me ver: não, nada 
de Egito nem de dragão, apenas 
uma advertência: “A sabedoria dos 
seus sábios perecerá”... contudo, o 
seu tio pode ter tornado a coisa 
mais complexa...

– Como assim?

– Vamos inverter a ordem, pro-
curando Isaías 14.29...

Ben-Hur tentou se conter, mas 
não conseguiu:

– Oh, Deus! É isso! É isso! Aqui 
está! Exatamente como no bilhe-
te: “Do ovo da cobra sai um dragão 
voador”.

Ondas de surpresa e confusão se 
debatiam na cabeça de Lúcio. Sur-
presa por não lembrar em momen-
to algum de ter lido esta frase em 
sua Bíblia; confusão por não fazer 
a mínima ideia a quem o profeta 
queria se referir com a expressão 
“dragão voador”.  

A sala ficou em silêncio por al-
guns segundos. O palestino ava-
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liava com uma óbvia distância o 
dilema intelectual; entretanto, foi 
ele quem retomou o debate:

– Mas quem é o dragão voador?

– Ani ló yodea – Ben-Hur res-
pondeu em hebraico. Depois repe-
tiu: – Eu não sei! Mas vou dar uma 
olhada melhor no contexto...

Os breves instantes pareciam 
uma eternidade. Salomão Ben-
Hur consultou outros dois livros 
em hebraico, depois se levantou e 
disse com segurança:

– Trata-se de uma mensagem 
contra a Filístia... O profeta vati-
cinou que ela seria invadida pela 
Assíria... é isto aí... a Assíria é o 
“dragão voador”!

– Mas o meu tio Alencar não me 
mandaria para um país que sumiu 
do mapa...

– Iraque, meu rapaz, Iraque... 
É lá que está a antiga Assíria!

O rapaz levantou-se da cadeira e 
se deixou cair num pequeno sofá.
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– Qualquer coisa, doutor, menos 
o Iraque! 

Ben-Hur acenava com a cabe-
ça: 

– Por certo, há alguma missão 
no Iraque que seu tio não conse-
guiu concluir.

 – Se você quiser, posso 
acompanhá-lo... – o guia palestino 
percebeu a angústia do amigo bra-
sileiro e o tentou consolar.

Lúcio apenas murmurou:

– Abbas, meu amigo, eu espero 
que esta viagem não seja necessá-
ria...

O brasileiro estava aflito. Apro-
ximou-se de uma janela e espre-
meu melhor os olhos para ver um 
detalhe no bilhete. 

– Uau! Olhem isto! – bradou 
ofegante. – Parece que tem algu-
ma coisa escrita embaixo do selo... 
Preciso de vapor!

– Vapor?! – exclamaram juntos 
Abbas e Ben-Hur.
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– É a melhor forma de descolar 
o selo sem rasuras. Uma chaleira 
esquentando água no fogão resol-
ve o problema.

A técnica improvisada estava 
dando certo. Cuidadosamente o 
selo foi sendo removido. Lúcio leu 
em voz alta a frase manuscrita 
pelo tio:

“Em Kurna coma uma 
fruta com Yazdi”

 

– Alguma sugestão, professor 
Ben-Hur?

– O mistério é um bocado forte. 
Acho que desta vez nem Heródo-
to nem Isaías podem nos ajudar... 
vamos logo de internet.

De imediato um computador foi 
ligado e, finalmente, o professor 
judeu digitou: “Kurna”.

– Ah! Vejam! – disse ele, apon-
tando para um site que indicava 
“Kurna” como o lugar do paraíso 
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terrestre, ao norte da cidade de 
Basra, no Iraque. Os rostos se ilu-
minaram.

Tio Alencar queria que eu come-
çasse pelo Éden. Espero que Adão 
e Eva me aguardem com um café – 
brincou Lúcio consigo mesmo.   

– E agora vou digitar “Yazdi”.
Pelas informações rapidamente 

colhidas, todos concordaram que 
se tratava de nome de família.

Lúcio se rendeu ao inevitável. 
Se quisesse desvendar o enigma 
do bilhete do Muro, teria que ar-
rumar as malas e viajar para o sul 
do Iraque. 

4
Não havia tempo para nada. 

Nem para sentir medo. Mas ha-
via um problema? Como chegar a 
Bagdá? Lúcio lembrou-se de um 
ex-sócio, diretor de uma empresa 



61

Bilhete no Muro

catarinense que exportava frangos 
para o Iraque e assessor da Câma-
ra de Comércio Árabe-Brasileira. 
Duas horas depois recebeu, via e-
mail, uma carta da Sul Alimentos 
S.A., referendando-o como inspe-
tor de negócios para o Oriente Mé-
dio. Em anexo, constava uma certi-
dão de livre comércio assinada por 
Faalih Abouna, um funcionário 
da embaixada iraquiana no Bra-
sil. A experiência de Abbas com as 
agências de turismo em Jerusalém 
resolveu o resto. Partiriam na ma-
nhã seguinte para Bagdá.

– É hora de a serpente pôr o ovo! 
– brincou Lúcio, dando um tapa 
amigável no ombro do palestino.  

Naquela noite, em seu quarto 
de hotel, no coração de Jerusalém, 
Lúcio tomou sua Bíblia em inglês 
e leu vagarosamente o capítulo 14 
do Livro de Isaías. Depois, dobrou 
os joelhos: “Meu Deus, meu Pai. 
Abro o meu coração para que Tu 
o ilumines. Meu destino está em 
Tuas mãos, Senhor; mas Tu sabes 
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que tenho medo. Estou assustado. 
Antes da vontade do meu ama-
do tio, quero o Teu querer. Imen-
sa é a solidão quando Tu não es-
tás por perto; por isso, segura a 
minha mão, Senhor, para eu não 
cair. Aceita o meu louvor pelo Teu 
cuidado constante. Quero te agra-
decer pelo meu novo amigo, Ab-
bas; que eu seja uma bênção em 
sua vida. E graças, também, pelo 
professor Ben-Hur; orienta o seu 
caminho. Meu Deus, se porventu-
ra esta viagem para o Iraque não 
estiver no Teu projeto, de algu-
ma maneira fecha as portas. Não 
quero ser um tolo, correndo atrás 
de enigmas; porém, não serei co-
varde deixando de fazer o que Tu 
queres que eu faça. Ensina-me a 
viver com entusiasmo a Tua boa, 
agradável e perfeita vontade. Em 
nome de Cristo Jesus, Amém”.

Tentou controlar as lágrimas, 
mas não conseguiu. Aproximou-
se da janela para dar uma última 
espiada na Velha Jerusalém. Tudo 
tinha sido tão rápido. Voltarei. Ou-
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tro dia, com mais tempo. As estrelas 
faiscavam no veludo negro do céu. 
Tudo era silêncio.

Sentou-se junto à cabeceira da 
cama e puxou o notebook para 
conferir a sua caixa de e-mails.  

Senhor Lúcio,

Permita-me transmitir os meus 
sentimentos pela perda irreparável 
de seu tio e nosso amigo, o diploma-
ta Alencar Portanova. Ele foi pre-
cioso para nós aqui no norte do Ira-
que, sobretudo, para nós cristãos. 
Um dia antes do seu falecimento, ele 
me remeteu uma mensagem eletrôni-
ca. Dizia que não estava se sentin-
do muito bem e que pressentia que 
sua jornada estava se encerrando. 
E, precisamente por esta razão, pe-
diu-me para compartilhar com você 
o projeto que elaboramos há pouco 
mais de um mês.  

Aqui no Iraque, o nosso alimento 
diário tem sido o medo e a esperan-
ça. Medo de que não sobreviveremos 
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à perseguição impiedosa dos funda-
mentalistas islâmicos, mas esperan-
ça de que ainda haverá um futuro 
para a igreja, neste pedaço de chão 
que foi palco do início de toda a his-
tória bíblica. Nos últimos tempos o 
cerco tem se fechado aos que profes-
sam a fé em Jesus Cristo e, lamen-
tavelmente, as histórias de persegui-
ções têm sido ignoradas no Ocidente. 
Não é de surpreender que metade dos 
cristãos iraquianos migrou para ou-
tros países, como Síria e Jordânia. 

O amigo Alencar conviveu dois 
anos com a gente. Seus conselhos e 
incentivos serviram de bálsamo para 
as nossas lutas. E, depois de orarmos 
e conversarmos muito, decidimos 
executar um plano que, por questão 
de segurança, prefiro compartilhar 
pessoalmente com você. Seu tio fa-
lou-me que lhe daria orientações a 
você de como conseguir os recursos 
para implementarmos a ideia. E 
aqui, exatamente neste ponto, é que 
você entra na história; pois, segundo 
a última mensagem que recebi do seu 
tio, você estaria vindo ao Iraque e se 
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encontraria com um patrocinador no 
sul do país. Não faço qualquer ideia 
de quem se trata. Porém, meu irmão 
mais velho reside em Kurna, o “pa-
raíso terreno”. Espero que ele possa 
o ajudar neste contato. Amanhã lhe 
mandarei detalhes do endereço de Sa-
bri Yazdi para você.         

Não obstante a situação de perma-
nente insegurança em território ira-
quiano, inclusive para estrangeiros 
envolvidos em missões humanitárias 
ou comerciais, ainda é possível se 
locomover pelo país sem ser impor-
tunado. Mas é preciso algumas pre-
cauções. Nunca viaje à noite. Evite 
multidões ou manifestações coletivas. 
Seja discreto nas roupas e não ande 
sozinho.

Quando chegar a Bagdá, mande 
um e-mail para mim e eu vou colocá-
lo em contado com um primo chama-
do Mohamed Hindawi. Ele será o 
seu guia no Iraque. Você pode confiar 
sem reservas nele. Não simplesmente 
por ser meu primo, mas, sobretudo, 
porque ele foi o tradutor do seu tio em 
diferentes ocasiões no Iraque.  
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 Os discípulos de Cristo em Mos-
sul estarão orando para que Deus o 
guie em todo o trajeto. 

Na fé do Filho de Deus, 

Seu irmão iraquiano  
Jamal Yazdi.  

Lúcio largou o notebook e deu 
um salto da cama. Pegou a Bíblia 
e a apertou contra o peito, sussur-
rando:

– Sim, Senhor! Estou começan-
do a entender. Farei Tua vonta-
de... o Teu querer venceu o meu 
coração!

Depois, adormeceu... com a 
mente cheia de imagens e a alma 
mergulhada em sensações.  

Foi apenas quando estavam 
a cinco mil metros de altura, em 
pleno voo para Amã, na Jordânia, 
que o brasileiro mostrou a mensa-
gem de Jamal Yazdi para o pales-
tino.
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  – Ah, sim! Agora até eu estou 
começando a entender – suspirou 
Abbas.

A conexão do voo entre Amã 
e Bagdá foi imediata. Viajariam 
agora a bordo de uma aeronave da 
Iraqi Airways. 

No Aeroporto Internacional de 
Bagdá, encontrou um pequeno li-
vro colorido, impresso em árabe e 
inglês: 

– “Organização do Estado para 
o Sistema de Turismo e Serviços 
de Viagens” – Lúcio leu em meio 
tom o título estampado na capa. 

– Parece ser um bom roteiro 
para se conhecer as cidades e es-
tradas do país – comentou Abbas. 

Lúcio deu mais uma folheada:

– Esta eu não sabia... aqui diz 
que o nome Iraque quer dizer “ter-
ra baixa” ou ainda “terra de raízes 
profundas”. 

O guia palestino filosofou:

– “Terra de raízes profundas”... 
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que contraste: a imensa riqueza 
petrolífera no subsolo e a precá-
ria condição social da maioria dos 
seus habitantes. 

Quando se preparavam para sair 
da minúscula banca, o vendedor, 
olhando para Lúcio, observou:

– Você tem sotaque de quem 
mora no Brasil.

Lúcio levou um susto. Depois 
descontraiu:

– Você acha?

– Tenho vários primos que resi-
dem em Foz do Iguaçu e eles têm 
um jeito de falar parecido com o 
seu.

O brasileiro sorriu aliviado. Não 
esperava ser surpreendido tão cedo 
no Iraque:

– É... a gente sempre deixa uma 
pista.

O vendedor se chamava Almed 
Khan. Os óculos ray-ban lhe da-
vam a aparência de um playboy. 
Ele contou para Lúcio que um de 
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seus clientes tinha sido o brasileiro 
Sérgio Vieira de Mello, coordena-
dor das Nações Unidas no Iraque e 
vítima de um atentado em 2003. 

– Infelizmente, numa guerra os 
bons morrem junto com os maus – 
lamentou o comerciante de livros 
e jornais. 

Lúcio pensou no tio Alencar:
– Você tem razão... os bons tam-

bém morrem.
Lá fora, um calor de 40 ºC impe-

liu Lúcio e Abbas para uma som-
bra, às margens do Tigre. O céu de 
Bagdá parecia de chumbo.  

Naquela mesma manhã, Mo-
hamed Hindawi chegou a Bagdá. 
Duas horas depois, estava almo-
çando com Lúcio e Abbas no res-
taurante do hotel Burj Al-Hayat, 
no centro da cidade. 

– Sha-war-na – soletrou o ira-
quiano. – Este é um dos nossos 
pratos típicos: tiras de carne de 
cordeiro ao molho de tahine.  

Lúcio achou o tempero um pou-
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co forte, mas o cordeiro o fez lem-
brar do churrasco gaúcho. 

Hindawi começou agradecendo 
a confiança de Lúcio em seus ser-
viços de guia enquanto estivesse 
no Iraque. Depois, contou a sua 
história. Seu pai, um tenente do 
Exército, tinha sido morto em 
1986, na Guerra Irã-Iraque. Du-
rante dois anos ele seguiu a carrei-
ra militar do pai, porém, assusta-
do com as ideias espalhafatosas de 
Saddam Hussein, decidiu cursar 
História na Universidade e lecio-
nou em escolas públicas duran-
te duas décadas. Um acidente de 
trânsito provocou uma aposenta-
doria precoce. Foi então que deci-
diu aproveitar seus conhecimentos 
acadêmicos como guia de turismo 
e negócios no Iraque. 

Abbas se sentiu muito bem 
acompanhado:

– Quem sabe, no final de tudo, 
nós três abrimos uma agência de 
viagens.

– Bilhete é comigo mesmo! – 
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emendou Lúcio.

Pela gargalhada dos três, nin-
guém diria que eles estavam no 
Iraque.

Hindawi retomou o semblante 
sério:

– É evidente que os empreendi-
mentos turísticos desabaram jun-
to com Saddam. Resta-me, agora, 
o papel de tradutor para alguns 
empresários que ainda se arriscam 
a negociar no Iraque.

Lúcio queria saber de sua liga-
ção com o tio Alencar. 

– Alencar... que a paz esteja 
com ele... Seu tio foi um herói nos 
dois anos em que trabalhou com 
a agência de ajuda humanitária 
no Iraque. Eu o conheci aqui em 
Bagdá. Ele precisava de um tradu-
tor e o meu primo Jamal lhe deu 
o número do meu telefone. Foi o 
início de uma curta mais gostosa 
amizade.

– Quando foi a última vez que 
conversou com ele?
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– Está anotado aqui... no dia 16 
de janeiro. Ele me convidou para 
tomar um chá, no aeroporto. Es-
tava partindo de férias para a Pa-
lestina. 

Hindawi folheou sua agenda e 
depois citou vagarosamente:

– Eduardo Suplicy...

– Eduardo Suplicy... o que tem 
ele? 

– Não é um senador brasileiro?

– Claro! Mas não estou enten-
dendo...

– Eu o conheci naquela manhã 
aqui no aeroporto. Seu tio o reco-
nheceu e bateram um bom papo. 
Ele estava chegando do Brasil 
para uma visita de três dias ao 
Iraque. Tinha sido convidado pelo 
Parlamento para dar uma palestra 
sobre... – deixe-me ler aqui nas mi-
nhas anotações – está aqui: Ren-
da Básica de Cidadania. Pelo que 
ouvi da conversa, é uma ideia para 
o governo iraquiano compartilhar 
dos lucros do petróleo com as po-
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pulações de menor renda. 
Lúcio escutava com uma aten-

ção singular. E, levantando-se da 
cadeira, indagou:

– Meu tio não lhe disse nada so-
bre algum projeto para o Iraque? 

 – Bem, tudo o que ouvi foi que 
ele estava planejando convidá-lo 
para conhecer um trabalho social 
no norte do país. Procurei saber 
outros detalhes, mas o seu voo já 
estava sendo anunciado. 

– Quem lhe comunicou sobre a 
morte dele?

– Soube da morte de Alencar um 
dia depois, por meio de um funcio-
nário das Nações Unidas, aqui na 
capital. Mais tarde, o primo Jamal 
me passou outros detalhes.     

– Jamal?! Então, acho que ele 
já lhe contou sobre a viagem que 
deverei fazer até Mossul...

– Claro, e estou pronto para 
acompanhá-lo; mas ele me disse 
que antes você precisa ir até Bas-
ra...
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– Não estou muito certo do que 
tenho que fazer no sul do país, mas 
o tio Alencar me deixou um bilhe-
te, orientando-me para visitar um 
povoado próximo de Basra... Já 
ouviu falar em Kurna?

– O Jardim do Éden! – exclamou 
Hindawi, com um largo sorriso.

Abbas, que havia se mantido 
em silêncio durante toda a conver-
sa, estava preocupado com a se-
gurança da viagem pelas estradas 
iraquianas. 

– Qual o meio de transporte 
mais seguro?

– Por aqui, na Península Árabe 
em que vivia o Profeta Maomé – 
que a paz esteja com ele –, segu-
rança é artigo de luxo. O melhor 
a fazer é diversificar: trem, barco, 
carro, aeronave e, em algumas re-
giões, o mais seguro mesmo é um 
bom cavalo ou um camelo. 

Este iraquiano é muito divertido. 
Lúcio começou a gostar do guia 
que conhecera o seu tio. 
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Hindawi continuou:

– Para o sul do país acho mais 
prudente esquecer os automóveis. 
Poderíamos descer de barcaça pelo 
Rio Tigre e depois retornar pela 
ferrovia. E por falar em seguran-
ça, trouxe um presente para você.

O iraquiano tirou de uma sacola 
um xale e um turbante:

– Você vai passar um pouco de 
calor, mas evitará muitos olhares 
suspeitos.

Lúcio quis resistir à indumentá-
ria. Abbas aprovou imediatamen-
te a ideia. 

No dia seguinte os três acomo-
daram-se como puderam numa 
barcaça com destino ao sul. Com 
a cabeça coberta com xale e o tur-
bante, o viajante não parecia nem 
de longe um brasileiro.

– Só faltou a barba! – brincou 
Abbas.

Lúcio fez um gesto de paz, le-
vantando a mão:
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– Aí já é demais... 

A barcaça começou a navegar 
lentamente. Hindawi apertou o 
braço de Lúcio: 

– Isto aqui é um circo de horro-
res, e sempre há espetáculos pro-
tagonizados por gente sem escrú-
pulos. 

Circo de horrores! Não gostei des-
ta expressão. Lúcio parecia mal-
humorado. 

Hindawi prosseguia:

– Mais de um milhão de iraquia-
nos morreram desde o início da in-
vasão, em 2003, e uns quatro mil 
soldados norte-americanos. 

Hindawi tem razão. Isto não pas-
sa de um circo de horrores. O brasi-
leiro se deixou vencer pelas expli-
cações do iraquiano. 

– O problema maior foi a guerra 
civil fratricida após a investida de 
Bush e seus aliados. 

Mohamed Hindawi preenchia 
rapidamente a conversa com in-
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formações sobre a guerra no Ira-
que. À medida que se afastavam 
da capital, as águas do velho rio 
ficavam com uma cor mais verde-
clara. Hindawi apontou para a 
silhueta de Bagdá que deixavam 
para trás e comentou:

– Eis aí a terra que há cem anos 
Lawrence da Arábia sonhava dar 
independência! 

– Lawrence da Arábia por aqui? 
– admirou-se Lúcio.

– Claro, o oficial inglês liderou 
um grupo de guerreiros beduínos 
na guerra contra os turcos.

A lendária figura de Lawrence 
suscitou no rapaz brasileiro a re-
cordação de outras memórias:

– Olhem, meus amigos, exceto 
Israel, nenhuma outra nação ocu-
pa maior espaço nas narrativas bí-
blicas que o Iraque.

– É mesmo? O que havia de 
interessante por aqui? – indagou 
Abbas.

– Deixem-me ver do que me 
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lembro: o Jardim do Éden, a cons-
trução da Arca de Noé, a Torre de 
Babel, a chamada de Abraão...

– Isto eu sei – interrompeu Hin-
dawi. – Abraão morava em Ur, na 
direção que estamos indo, no sul 
do país...

Lúcio se entusiasmou com a 
lembrança dos fatos bíblicos no 
Iraque:

– Tem ainda Rebeca, a esposa 
do patriarca Isaque, que morava 
em Nahor; e a história de Jacó e 
Raquel em algum outro lugar do 
Iraque. Mais tarde aparece o pro-
feta Jonas, pregando em Nínive, 
na antiga Assíria que, como vocês 
sabem, também ficava no norte. 
Por falar em profeta, há ainda a 
história das orações de Ezequiel 
quando exilado nesta terra. Sem 
esquecer os dias do profeta Da-
niel, quando o monarca Nabuco-
donosor transferiu os prisioneiros 
judeus através deste país e, depois, 
quando Belsazar viu uma escrita 
na parede do seu palácio. Sem es-
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quecer que o próprio Daniel foi 
parar numa cova de leões muito 
perto daqui. Finalmente, alguns 
estudiosos da Bíblia acham que os 
reis magos, que procuraram o me-
nino Jesus em Jerusalém, estavam 
vindo do Iraque...

– Você é bom de Bíblia, hein! – 
Hindawi estava admirado com o 
brasileiro.

– Nada disso, qualquer cristão 
ocidental cresce ouvindo estas his-
tórias. E a gente nunca mais es-
quece. 

Ao ver um felah em sua pequena 
casa de adobe e madeira à beira do 
Tigre, Hindawi se emocionou:

– Eu, também, quando criança, 
ouvi muitas histórias contadas por 
camponeses como este aí. Nossa 
família morava no interior. Cresci 
ao som das narrativas das Mil e 
Uma Noites, das lendas de Aladim 
e dos sultões que governavam des-
de a Índia até a Península Ibérica. 
E, hoje, o Iraque não passa de ter-
ra destruída ou abandonada. 
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Hindawi tentou disfarçar a rai-
va com um pouco de matemática: 

– Somos 23 milhões de iraquianos, 
mas nos últimos cinco anos cerca de 
cinco milhões abandonaram suas ca-
sas e fugiram em direção aos países 
vizinhos. 

Depois, olhando para as águas do 
Tigre, continuou:

– A história do Iraque é uma cons-
tante narrativa de invasões. Vejam as 
águas deste rio... Em 1258, o mongol 
Houlagou, bisneto do conquistador 
Gengis Khan, destruiu nossa capital. 
Sua primeira iniciativa foi invadir as 
bibliotecas e lançar os livros no Tigre. 
Dizem que estas águas ficaram ne-
gras por causa da tinta. E Bush fez 
algo parecido... Assim que as forças 
aliadas invadiram Bagdá, a Biblio-
teca Corânica foi queimada e milha-
res de livros e documentos históricos 
foram transformados em cinzas. 

Lúcio não levantou os olhos das 
águas do rio. Não sei como as coisas 
vão acabar, mas este povo precisa de 
paz!
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 Quando se aproximaram de 
Basra, o ilhéu de Florianópolis fi-
cou surpreso com o tamanho da ci-
dade.

 Hindawi apressou-se em de-
monstrar os seus conhecimentos:

– Estamos chegando ao principal 
porto do país. Distante um pouco 
mais de 500 quilômetros da capital 
e a apenas 50 do Golfo Pérsico.

Abbas quis entrar na conversa:
– Por ser cortada por uma rede 

de canais, soube que chamavam 
Basra de a “Veneza do Oriente Mé-
dio”. 

– Isto mesmo... é aqui que o 
Eufrates e o Tigre se encontram – 
completou Hindawi. 

Com cautela pularam da barca-
ça e, sem levantar qualquer suspei-
ta, alcançaram a periferia de Basra 
em poucos minutos.

Lúcio percebeu que os soldados 
estrangeiros surgiam em cada es-
quina da cidade. O guia iraquiano 
explicou:
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– Estamos numa região estraté-
gica para as forças aliadas, quase 
na divisa com o Irã – e apressando 
o passo, completou: – Vamos logo 
encontrar a tenda de Yazdi.

Um pedinte estendeu a mão:
– Em nome de Alá, o Compas-

sivo e Misericordioso, uma ajuda 
para um inválido. 

Hindawi lhe deu meia dúzia de 
dinares. 

Apanharam um táxi e seguiram 
em direção ao norte de Basra, por 
uma estrada secundária e deserta.

– O que você sabe sobre Kurna? 
– indagou Lúcio a Hindawi.

– Qualquer iraquiano vai lhe di-
zer que este é o local do Jardim do 
Éden. Dizem que aqui começou a 
Civilização...

O palestino deu um sorriso tor-
to, quase uma careta:

– Acho que aqui termina a Civi-
lização.

– Relaxe, Abbas. Experimente 
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o cenário! – aconselhou Hindawi.
Mas todos sabiam que não ha-

via nada alentador. 
Pediram informações em um 

posto de combustível na entrada 
de Kurna. Todo mundo conhecia 
Sabri Yazdi. 

A quitanda do irmão de Jamal 
parecia um oásis em meio a cons-
truções abandonadas. Frutas, 
legumes, ovos, biscoitos e doces 
estavam dispostos em 4 ou 5 tabu-
leiros. 

O comerciante demonstrou in-
segurança quanto à conversa em 
público com os três rapazes. Pu-
dera! O medo e a desconfiança são 
as únicas moedas que sobram na 
relação entre os iraquianos. Lúcio 
resolveu descontrair:

– Gosta do futebol brasileiro?
– Ronaldinho, Romário, Kaká... 

mas os argentinos estão jogando 
melhor.

Lúcio sorriu.  Sabia que o ira-
quiano estava provocando. A es-
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tratégia deu certo. E contra-argu-
mentou:

– Mas só nós somos pentacam-
peões!

– Isto é verdade – concordou o 
comerciante de frutas, agora mais 
à vontade. Depois, prosseguiu:

– Olha, Lúcio, lamento a perda 
de seu tio Alencar... que descanse 
em paz. Ele ajudou muito a nossa 
família, principalmente Jamal.

– Tem visitado o seu irmão?
– A última vez que o vi foi antes 

da queda de Saddam, aqui em Bas-
ra. Ele estudou na Universidade de 
Mossul e depois que se formou em 
medicina decidiu abrir uma clínica 
lá mesmo. É o primeiro da família 
que abandonou o islamismo.

– Você também é cristão?
– Quando soube da decisão de 

Jamal fiquei furioso. E quando o 
encontrei aqui em Basra, o seu tio 
estava com ele. Foi Alencar quem 
me mostrou o caminho da paz em 
Cristo Jesus. Naquela mesma tar-
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de eu O confessei como meu Se-
nhor e Salvador. 

Sabri olhou por baixo dos ócu-
los à procura de algum curioso. 

– Certo... Bom... Na passagem 
do ano recebi um telefonema de 
seu tio. Ele disse que pretendia vir 
a Basra, pois precisava conversar 
com uma professora da Universi-
dade. Dois dias após a morte dele, 
uma senhora com traços ociden-
tais, mas vestida como uma mul-
çumana, apareceu aqui. Comprou 
umas frutas, indagou o meu nome 
e, antes de partir, deixou este bi-
lhete com um endereço, dizendo 
que um amigo de Alencar Porta-
nova a procuraria.

 A palavra “bilhete” fez o bra-
sileiro e Abbas se olharem rapida-
mente. 

 O verdureiro estendeu a mão 
para Lúcio, entregando-lhe um 
pequeno cartão: “Aisha Rizk. Uni-
versidade Pública de Basra. Aca-
demia de Belas Artes”.
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5
Sabri Yazdi deixou um filho cui-

dando da quitanda, apanhou o seu 
velho jipe e prontificou-se a levar 
os visitantes de volta a Basra.  

– Bem ali – indicou o morador 
do “paraíso” – o Tigre e o Eufrates 
se confluem, seguindo no leito co-
mum em direção ao Golfo Pérsico.

Lúcio lembrou-se do Salmo 136. 
Junto aos rios da Babilônia nos sen-
tamos e choramos com saudades de 
Sião. 

Na Rua Presidente, em Basra, 
encontraram um pequeno res-
taurante. A pedido de Sabri, dois 
frangos assados, acompanhados 
de um prato cheio de frutas, foram 
servidos. Depois, ele os deixou no 
hotel de um sobrinho, às margens 
do Rio Tigre. 

No dia seguinte, enquanto o 
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povo retornava da oração ma-
tutina nas mesquitas da cidade, 
Lúcio, Abbas e Hindawi seguiam 
com um novo taxista para a Uni-
versidade Pública de Basra. Pas-
saram pelo Maqal Airport e, final-
mente, encontraram o prédio do 
educandário. Hindawi se apressou 
em traduzir o lema da instituição, 
anunciado em letras artisticamen-
te desenhadas em uma placa de 
metal fixada junto ao principal 
portão de acesso: “Ó Senhor meu, 
acrescenta-me o conhecimento”.   

– Isto é Alcorão!  – declarou Ab-
bas. 

O palestino estava certo. A fra-
se era uma oração contida no livro 
sagrado do islã. 

Em uma das salas da Academia 
de Belas Artes encontraram Aisha 
Rizk. A professora universitária 
aparentava meio século, mas em 
poucos minutos o brasileiro ficou 
fascinado por sua beleza e simpa-
tia. Não pode ser iraquiana. Lúcio 
arriscou:
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– O que faz uma ocidental neste 
país?

Ela riu um pouco:

– Salam Alaykom... A paz este-
ja com você. Sou iraquiana, nasci-
da em Bagdá. Meu pai controlava 
alguns poços de petróleo aqui no 
sul e, quando minha mãe faleceu, 
ele decidiu mudar-se para Basra. 
Acontece que mamãe era britâni-
ca; papai a conheceu quando estu-
dava em Oxford. Daí minha apa-
rência europeia, mas nunca morei 
no Ocidente.

Lúcio tocou seu braço:

– Desculpe pela opinião equivo-
cada.

– Tudo bem, eu é que peço des-
culpas pela bagunça da sala. Mas 
por que vocês não se sentam? – 
Aisha sugeriu com voz suave.

Os três rapazes se acomodaram 
em um sofá de couro.

– É provável que vocês não ima-
ginem por que estão aqui...  



89

Bilhete no Muro

 A professora hesitou, como se 
não estivesse certo do que ela es-
tava querendo dizer. Então, calma 
e cuidadosamente, olhou para o 
brasileiro:

– Olha só... você é o sobrinho 
de Alencar Portanova?! Lamen-
tei muito a sua morte... quero que 
saiba que ele foi um amigo de ver-
dade.

Lúcio prendeu os olhos nos de 
Aisha:

– Fico feliz que meu tio tenha 
feito amizades por aqui.

– É uma longa história. Meu avô 
possuía um barco e transportava 
açúcar brasileiro, de Basra para 
o norte do país. Com a chegada 
de Saddam Hussein ao poder, os 
negócios da família começaram a 
derrapar. Numa viagem a Mossul, 
em que papai acompanhou meu 
avô, conheceram uma família de 
cristãos ligados ao ramo de petró-
leo. Em poucos meses a amizade 
se transformou em uma sociedade 
comercial. Quando meu avô fale-
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ceu, papai passou a administrar os 
negócios da companhia petrolífera 
aqui na região de Basra. Depois 
da queda de Saddam, você deve 
ter ouvido sobre a perseguição aos 
cristãos...

Lúcio concordou com a cabeça, 
pesaroso. Aisha suspirou:

– Os sócios cristãos de Mossul 
foram duramente perseguidos ou, 
pior, extorquidos. Decidiram mi-
grar às pressas para o Canadá, 
abandonando o comércio de pe-
tróleo. 

Uma rajada de vento bateu na 
janela.

– Oh, claro que você está se 
perguntando onde entra o seu tio 
Alencar nesta história. Bem, gra-
ças a sua experiência diplomática, 
ele facilitou a saída dos amigos de 
Mossul para a América do Norte. 
Então, como forma de gratidão, eles 
destinaram o lucro a que tinham 
direito na companhia aqui em Bas-
ra para um grupo de cristãos em 
Mossul. Seu tio foi escolhido para 
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vir buscar a doação e, posterior-
mente, administrá-la no norte do 
país.. Não sei como ele conseguiu 
convencê-lo a substituir...

Lúcio tentou relaxar:

– Esta é uma outra história... 
uma história que nem imagino 
como vai terminar, mas começo a 
entender que está ligada aos cris-
tãos perseguidos neste país. A que 
você atribui esta crescente onda de 
perseguições?

– Para os iraquianos, o Presiden-
te dos Estados Unidos é cristão; as-
sim, qualquer cristão é um agente 
de Bush.

– Agente de Bush?! 

– Sim, mesmo discordando da 
política dos norte-americanos. Por 
aqui, se você é cristão, não impor-
ta se iraquiano ou brasileiro, você 
é pró-Bush – a professora deu uma 
leve olhada para a porta. – O Ira-
que, hoje, está entre os 20 países 
em que há mais perseguição aos 
cristãos. 



92

Ismael dos Santos

– Pelo jeito não restaram mui-
tos seguidores do profeta Jesus 
em território iraquiano – interveio 
Abbas.

– Menos de um milhão, dos quais 
700 mil cristãos caldeus...

– Cristãos caldeus?! Quem são 
eles? – agora foi a vez de Lúcio in-
terromper.

– Eles seguem o rito religioso 
oriental e, portanto, têm autono-
mia de Roma, embora reconheçam 
a autoridade do Papa.

– Não foi o líder desse pessoal 
que foi sequestrado em Mossul no 
começo do ano? – perguntou Hin-
dawi.

– Sequestrado e assassinado 
menos de um mês depois – a pro-
fessora se levantou, abriu um ar-
quivo e apanhou recortes de jor-
nais, depois continuou. – Vejam 
esta manchete: “Papa Bento XVI 
manifesta sua profunda tristeza”.  
Aisha leu alguns trechos da repor-
tagem que descrevia o sequestro 
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e o assassinato de Boulos Faray, 
arcebispo católico de rito caldeu. 
Lúcio observou a data do jornal: 
13 de março de 2008. No dia do 
meu aniversário! 

A professora da Universidade 
de Basra aproveitou para ler outra 
manchete: “Milícia messiânica xii-
ta Soldados do Paraíso perde 263 
homens em combate contra tropas 
de ocupação”. A expressão “mes-
siânica xiita” deixou o brasileiro 
muito curioso:

– Ouvi falar de judeus, mas 
mulçumanos messiânicos é novi-
dade...

Desta vez foi o guia iraquiano 
quem tomou a palavra:

– Bem, a morte do imã Hus-
sein, neto do profeta Maomé – que 
a paz esteja com ele – originou a 
divisão dos mulçumanos em xiitas 
e sunitas. Hussein foi derrotado 
na Batalha de Kerkala pelo califa 
Yazid de Damasco. Assim, os su-
nitas passaram a apoiar os suces-
sivos califas, enquanto os xiitas se 
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proclamam fiéis à dinastia de Ma-
omé. 

– Mas por que messiânicos?       
Hindawi concluiu:
 – Uma parte significativa dos 

xiitas acredita que Hussein, o neto 
do profeta, ressuscitará a qualquer 
hora para unir e liderar os mulçu-
manos.

Prefiro dizer “Maranata, ora 
vem Senhor Jesus!” – pensou Lú-
cio, mas não disse nada. Sua diva-
gação foi interrompida por uma 
pergunta da professora:

– Você sabe, Lúcio, quem trou-
xe as primeiras mensagens cristãs 
para os povos orientais da nossa 
região?

– Não faço ideia.
– Um dos discípulos do profeta 

Jesus, chamado Tomé...
– Tomé?!
– Este mesmo. Segundo as mi-

nhas pesquisas, Tomé teria funda-
do uma igreja cristã na cidade de 
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Edessa, na Síria, e de lá os ensinos 
do profeta Jesus se espalharam 
por toda a Mesopotâmia. 

– Engraçado – interrompeu 
Hindawi. – Isto me faz lembrar de 
um vizinho cristão. Quando nas-
ceu o seu primogênito ele tentou 
dar o nome de Tomé...

– Tentou? – perguntou Abbas, 
tão curioso quanto Lúcio.

– Por aqui os seguidores do pro-
feta Jesus não têm permissão para 
usar nomes cristãos ou ocidentais 
para seus filhos recém-nascidos. 
Grau de tolerância zero... – con-
cluiu Hindawi.

O brasileiro relutava em verba-
lizar seus sentimentos, mas preci-
sava indagar:

– Por que não há liberdade de 
expressão religiosa nos países de 
maioria mulçumana?

– Para os seguidores do islã, 
quando o anjo Gabriel ditou em 
árabe as palavras de Deus, regis-
tradas por Maomé, ficou claro 
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que um novo tempo chegara, sem 
qualquer espaço para os infiéis... 
O credo islâmico é simples: “Não 
há senão um Deus, e Maomé é o 
Seu profeta”. 

– Mas se um iraquiano quiser 
pensar diferente... digamos, duvi-
dar das intenções do profeta Ma-
omé?

Aisha esperou um momento, 
franziu a testa:

– Lamento lhe dizer, Lúcio, mas 
no Iraque dos dias de hoje temos 
pouco espaço para a dúvida, mes-
mo que seja honesta... 

Lúcio sabia que devia tomar 
cuidado com as suas perguntas. 
Os árabes nunca dizem tudo o que 
sabem!. Depois, educadamente in-
dagou:

– Se me permite, Aisha, na con-
dição de mulçumana o que você 
acha disto tudo?

– Hum! – ela teve que fazer uma 
pausa – La ellaha ella alaah! Só 
existe um Deus! Após uma nova 
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pausa, prosseguiu: – Eu aprendi 
com papai que o islã deve ser uma 
religião de tolerância e convivên-
cia. O próprio Alcorão diz: “não 
discuta com pessoas do Livro”, 
e é claro que o conselho se refere 
aos seguidores da Bíblia. Deploro 
e condeno a atitude dos funda-
mentalistas, mas sou apenas uma 
mulher. Torço pelo dia em que as 
coisas mudem e as ideias superem 
o poder das instituições religiosas. 

Aisha fechou os olhos. Com for-
ça. Um flash da imagem de Alen-
car Portanova a deixou paralisada. 
Em Cristo podemos começar tudo de 
novo! A última frase que ouviu dos 
lábios do diplomata. 

– Há muitas coisas em que pen-
sar – Aisha retomou a voz, como 
que despertada em meio a um so-
nho –, porém, em poucos minutos 
terei que retornar à sala de aula. 

O rosto dela estava pálido, mas 
sorria ao apanhar um envelope 
pardo de uma bolsa listrada:

– Estou certa de que você sabe-
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rá o que fazer com isto, lá em Mos-
sul.

Será que eu saberei? Pensou Lú-
cio enquanto guardava o envelope 
no bolso interno do casaco, sem 
ousar abri-lo.                 

– Os senhores gostariam de um 
chá?

O brasileiro consultou o reló-
gio:

– Não, obrigado. Espero retri-
buir sua amigável recepção na 
mais bela ilha do Brasil...

– Seu tio dizia a mesma coisa 
de... como é mesmo?... Flo-nó-po-
lis...

Lúcio corrigiu com satisfação:
– Flo-ri-a-nó-po-lis... você será 

muito bem-vinda!
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6
A estação central de trem de 

Basra estava quase deserta naque-
la hora da tarde.

– Serão 12 horas numa viagem 
longa e quente – avisou Hindawi.

– Pela bagatela de mil dinares 
não dá pra reclamar... – sorriu Lú-
cio, acrescentando: – No meu país 
eu não consigo comprar nem uma 
lata de Coca-Cola com este dinhei-
ro.

Abbas aproveitou para consolar 
os viajantes:

 – Uma viagem longa, barata 
e, o que interessa por aqui, muito 
mais segura que as estradas ira-
quianas.  

Os rapazes se contentaram com 
garrafas de água, bananas e três 
shawerma, sanduíche de carne pi-
cada com salada e molho. O que 
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interessava mesmo era o conteú-
do do envelope. Estavam curiosos 
para saber o que fariam com ele no 
norte do país. 

Em Bagdá, Hindawi pegou o 
seu Land Roover e rumaram 396 
quilômetros a noroeste. Uma pla-
ca perfurada de balas insistia em 
permanecer de pé, anunciando em 
árabe: “Bem-vindo à pérola do 
norte”. E, apesar das marcas de 
destruição, Mossul ainda se mos-
trava uma moderna cidade, à mar-
gem oriental do Tigre.

Hindawi, ao volante, anunciou:
– Já estive aqui uma dezena de 

vezes. Esta é a terceira maior cida-
de do país e está entre as três mais 
antigas do mundo... talvez oito mi-
lênios de história. Mossul delimita 
a fronteira entre o Iraque árabe e 
o Curdo. Estão vendo aquelas ru-
ínas ali em frente? – Hindawi in-
dicava uma pequena área elevada 
à frente da cidade. – Ali ficava a 
poderosa Nínive. 

Lúcio se recordou de Jonas. Mas 
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permaneceu com os lábios fecha-
dos e os olhos muito bem abertos. 

Hindawi foi direto à Rua Alqur-
neesh. Havia reservado dois quar-
tos no Al-Sahil Hotel. 

– Foi o melhor que consegui por 
70 dólares a diária.

Depois de uma noite bem dormi-
da, Lúcio e os dois amigos acorda-
ram ao som do chamado à oração 
matinal, vindo de uma mesquita 
próxima do hotel. 

Hindawi achou prudente deixar 
o veículo e contratar um taxista 
local para rodarem pela cidade. 
Minutos depois, um carro branco e 
laranja apanhou os três viajantes. 

O motorista percebeu a curiosi-
dade de Lúcio pela cruz pendurada 
em uma corrente junto ao espelho 
retrovisor:

– Aqui não basta fazer a coisa 
certa, é preciso estar do lado cer-
to...

– Como assim? – quis saber Lú-
cio.
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– Fui salvo por esta cruz!

O brasileiro e seus dois guias es-
tavam atentos a cada palavra do 
taxista.

– Tinha sido uma quinta-feira 
infernal. O dia começou com um 
atentado a bomba no mercado pú-
blico que matou 22 civis. Eu esta-
va circulando sozinho na periferia 
da cidade quando fui parado por 
um bando de homens armados. 
Apontaram uma arma pra minha 
cabeça e perguntaram: “Você é 
sunita ou xiita?”. É claro que se 
eu desse a resposta errada seria 
um homem morto. Foi então que 
olhei para esta corrente, esquecida 
por um passageiro cristão no meu 
táxi e que, pensando em devolver 
posteriormente, deixei pendurada 
aí... E a imagem da cruz me deu 
a resposta certa. Olhei para os ba-
derneiros e falei com tranquilida-
de: “Não sou nenhum dos dois. Eu 
sou cristão”. Eles começaram a 
rir; em seguida, peguei a corrente 
e mostrei a cruz. O chefe da milí-
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cia simplesmente me disse: “Não 
acredito em você, mas pode ir em-
bora!”. Literalmente, fui salvo por 
esta cruz...

– E o que você sabe sobre ela? – 
Lúcio estava impressionado com a 
história do taxista.

– Maalesh. Está bem. Vou ex-
plicar... olhe, tenho um vizinho 
cristão. Ele me falou alguma coisa 
sobre o sacrifício do profeta Jesus, 
em Jerusalém. Confesso que fiquei 
confuso, pois o Alcorão afirma que 
quem foi crucificado não foi Ele, 
mas um dos seus discípulos, cha-
mado Judas.

– Judas?! Não, não; ao contrá-
rio, Jesus morreu por Judas... sim, 
Ele morreu tanto por seus amigos 
quanto por seus inimigos...

– Como já falei, Lúcio, esta his-
tória de “cordeiro substituto” é 
muito complicada pra se enten-
der – interrompeu Abbas, atento 
à conversa.

O brasileiro pensou numa res-
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posta rápida e simples: 

– Todos nós: iraquianos, árabes, 
palestinos, judeus, brasileiros. To-
dos, sem exceção, transgredimos 
contra Deus. E os sacrifícios ins-
tituídos antes da vinda do Messias 
apontavam para esta necessida-
de de uma oferta, que os teólogos 
chamam de expiação; porém, era 
uma cobertura temporária das 
nossas transgressões. Foi preciso 
que Cristo morresse pregado na 
cruz, como solução definitiva para 
nosso acesso a Deus.  

Abbas e Hindawi refletiam; o 
motorista de Mossul não resistiu a 
certo sarcasmo:

– Você está querendo dizer que 
a cruz deu ao seu Jesus uma posi-
ção superior aos demais profetas? 
Hã... já sei... topa tudo pelo po-
der... 

Lúcio foi paciente:

– Não, amigo. Jesus é mais que 
um profeta. Ele é Deus. Ele su-
biu ao Calvário simplesmente por 
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amor. Amor e nada mais! 

O amor é maior que qualquer tra-
gédia. Pensou Abbas.

Amar é pensar na felicidade do 
outro. Concluiu Hindawi.

O taxista não pensou em nada, 
exceto na guerra.    

– Estão vendo aquele casarão 
abandonado? Foi tudo o que restou 
da luxuosa mansão de um primo 
de Saddam Hussein. Eu passava 
aqui por perto, um dia pela ma-
nhã, quando vi os primeiros solda-
dos chegando. Mais de 200 norte-
americanos cercaram o quarteirão 
e começou um tiroteio. Só depois 
eu fui saber que os dois filhos do 
ditador, Uday e Qusay, estavam 
escondidos aí dentro. Eles resisti-
ram à prisão e trocaram tiros com 
os soldados por mais de seis horas. 
No final da tarde foi um barulho 
só: os helicópteros descarregaram 
uns 20 mísseis sobre a cabeça dos 
herdeiros do trono. Um massacre! 
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O taxista tinha mais talento 
para correspondente de guerra do 
que para motorista. Falava com 
entusiasmo e rapidez.

Lúcio não se conteve:

– Olha, no Brasil você daria um 
bom narrador de futebol!

Todos riram. Exceto Hinda-
wi, que apontava o dedo para um 
muro pichado com letras negras: 
“Há! Há! Nosso Deus é melhor 
que o seu Deus!” 

O brasileiro ficou incomodado 
com a escrita:

– Qual Deus? Quem pichou o 
muro foi um soldado ocidental ou 
um morador de Mossul?

Ninguém ousou opinar. Nem o 
taxista. 

No distrito central de Al-
Hadba’a, Hindawi indicou ao mo-
torista o endereço do consultório 
de seu primo. 

– Aí está, meus amigos, a clínica 
Al-Muthanna! – vibrou Hindawi. 
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O taxista seguiu viagem, mas 
antes ouviu de Lúcio:

– A cruz pode salvar a sua vida 
para sempre!

À porta da clínica, um homem 
sorridente esperava o primo Hin-
dawi, o brasileiro Lúcio e o seu 
amigo palestino. 

– Mohamed Hindawi! – excla-
mou Jamal, lançando-se ao pes-
coço do primo. E depois, em um 
inglês arrastado, o médico deu as 
boas-vindas ao sobrinho do seu 
amigo Alencar.  

Abbas não se conteve:

– Não tem como não ser... você é 
a cara de Sabri Yazdi. 

Ninguém discordou. Jamal pa-
recia mesmo ser irmão gêmeo do 
verdureiro de Kurna. 

A clínica ainda não estava aber-
ta para os clientes e Jamal pôde 
oferecer aos seus convidados o seu 
prato preferido:

 – Aceitam falafel? 
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Hindawi se antecipou na expli-
cação:

– São bolinhos de fava e grão-
de-bico ao molho, uma delícia!

 Enquanto saboreavam a culi-
nária iraquiana, o médico anteci-
pava o relatório sobre a situação 
caótica dos cristãos em Mossul:

– Desde a primavera de 2003, 
a perseguição tem nos ensinado a 
exercitar o amor e o perdão; em-
bora, às vezes, o que resta mesmo 
é a indignação. Como dizia o nosso 
amado Alencar, “há comida para 
os curdos e para os xiitas, mas 
nada para os cristãos”. Aliás, por 
dezenas de vezes eu o vi compran-
do açúcar, óleo e leite em pó para 
distribuir entre famílias cristãs de 
Mossul.

Lúcio sentiu saudades do tio. 
Jamal inclinou-se para a frente:

– Todos nos discriminam. Somos 
chamados de traidores e acusados 
de ajudar as forças aliadas. Das 23 
igrejas em Mossul, apenas meia 
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dúzia esporadicamente abre as 
portas. Estima-se que ainda exis-
tam uns 150 mil cristãos no norte 
do país, mas na época de Saddam 
havia pelo menos o dobro.

O médico apanhou uma Bíblia 
e, segurando-a junto ao coração, 
desabafou:

– Ser cristão por aqui é um as-
sunto de vida ou morte... Nós, 
simplesmente, recusamos a mor-
rer! Além das ameaças, as milícias 
batem em nossas portas para co-
brar o imposto mulçumano.

– Imposto?! – indagou Lúcio.

– Sim, o Alcorão dá direito aos 
mulçumanos de cobrar uma taxa 
dos moradores não fiéis. Em Mos-
sul, os cristãos costumam ser ex-
torquidos numa média de 200 dó-
lares mensais – o equivalente a um 
salário – para ter o direito de per-
manecer em suas casas sem serem 
importunados.

Lúcio meneou a cabeça. 

Hindawi iniciou uma pergunta, 
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mas foi interrompido pela chega-
da de uma senhora, vestida com 
véu islâmico.

– Mohamed! – exclamou a mu-
lher.

– Souhaila! – bradou Hindawi.

Desde que o Iraque fora invadi-
do, os primos não mais haviam se 
encontrado. Depois, Jamal apre-
sentou sua esposa a Lúcio e Ab-
bas. 

– Minha esposa foi a primeira 
da família a se tornar cristã – in-
formou o médico.

Souhaila, percebendo que o véu 
a denunciava como uma mulçu-
mana, justificou-se:

– Se não me vestir assim não 
terei muita chance de sobreviver. 
Em certo sentido, nos tempos de 
Saddam Hussein era melhor... Pelo 
menos nós, mulheres, não precisá-
vamos sair à rua com o hijab – e 
fez um gesto apontando para a ca-
beça coberta. Depois olhou para 
o parente de Bagdá e concluiu: – 
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Hindawi sabe que nós, cristãos, tí-
nhamos liberdade para professar a 
nossa fé. 

O primo concordou com a cabe-
ça e, aproveitando a menção do seu 
nome, tentou descontrair o tom da 
conversa:

– Sabe, Lúcio, esta cidade já 
abrigou duas mulheres famosas. 
Uma foi Asenath Barzani, primei-
ro rabino judeu do sexo feminino, 
nascida aqui, em 1590. A outra foi 
a escritora inglesa Agatha Crhistie, 
que viveu uma época em Mossul, 
enquanto seu marido, um arqueó-
logo, trabalhava nas escavações da 
cidade de Ninrod. 

– Velhos e bons tempos... – sus-
pirou Jamal, retomando o assunto 
sobre a perseguição aos cristãos.

– O problema vai muito além 
do véu para as mulheres. Recente-
mente um grupo de médicos bateu 
boca com o secretário municipal 
de saúde. Acontece que, em algu-
mas áreas da cidade, fundamenta-
listas mulçumanos baniram o uso 
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de sabonete em banheiros públi-
cos. Sabe por quê? Alegaram que 
não existia sabonete no tempo de 
Maomé!

Souhaila sugeriu:
– Conta pra eles aquela história 

das saladas...
– Essa seria engraçada se não 

fosse absurda: donos de restau-
rante foram ameaçados por ex-
tremistas sunitas com represálias 
caso insistissem em preparar sala-
das mistas com pepino e tomate... 
porque um representa o gênero 
masculino e o outro o feminino...

– As coisas por aqui estão pior 
que em Bagdá... – agora foi a vez 
de Hindawi suspirar. 

Lúcio estava atônito. Meu Deus, 
onde fui parar!

Abbas apenas ouvia. Os mulçu-
manos daqui estão exagerando!

– Nós, seguidores de Cristo Je-
sus no Iraque, estamos à beira da 
extinção! – desabafou o médico. E 
prosseguiu:
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– Alguns cristãos de Mossul fugi-
ram para as planícies da Província 
de Nínive, onde há um pouco mais 
de tranquilidade... É exatamente 
aqui que você entra na história!

Lúcio arregalou os olhos, confu-
so com as palavras e com o abraço 
de Jamal. 

– Não estou entendendo onde 
eu me encaixo com Nínive... – bal-
buciou o brasileiro.

– Seu tio Alencar disse que 
você poderia ser um novo profe-
ta Jonas... O bíblico veio pregan-
do arrependimento; você seria o 
porta-voz de um projeto de abrigo 
e segurança para dezenas de famí-
lias iraquianas.

– Ainda não entendi!
– Vou deixar que Koshaba lhe 

explique melhor...
– Koshaba?
– Amin Koshaba, um dos líderes 

da comunidade cristã em Mossul. 
Ele estará nos aguardando ao final 
da tarde, nas campinas de Nínive, 
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a menos de 50 quilômetros daqui. 
Mas vamos sair mais cedo... Gos-
taria de levá-los a alguns lugares 
interessantes.

7
Para surpresa dos três, o médico 

anunciou:

– Vamos de ambulância... É 
um pouco desconfortável; porém, 
muito mais seguro.

À margem esquerda do Tigre 
está a outrora exuberante e pode-
rosa cidade de Nínive. Agora, resta 
apenas um amontoado de ruínas, 
cercadas por uma muralha de no 
máximo seis quilômetros. 

– Nínive é uma transliteração 
hebraica do nome assírio Ninus, 
um dos nomes da deusa Istar, sim-
bolizada por um peixe dentro de 
um cercado. Era também conheci-
da por Nanna, a deusa do amor e 
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da guerra – explicava o médico. 

E aqui estou eu, entre a deusa 
do peixe e o peixe do profeta Jonas. 
Társis e Nínive. Amor e guerra. A 
história se repete. Lúcio não parava 
de estabelecer comparações.      

– Olhem aquilo ali! – apontou 
Jamal. – São as ruínas do palácio 
de Senaqueribe; dizem que o mo-
narca mandou construir 80 quar-
tos. Naquele outro espaço estava 
edificada a biblioteca de Ashurba-
nipal, abrigando 22 mil textos ins-
critos em argila. 

Deixando as ruínas da velha 
Nínive, a ambulância da clínica 
Al-Muthanna transportou os con-
vidados de Jamal por uma estrada 
secundária, ao norte de Mossul. 

 – Al Qush! – Anunciou o médi-
co, estacionando a ambulância em 
frente a uma mesquita. E dando 
um tapinha no joelho de Hindawi, 
acrescentou: – Hei, primo, este lu-
gar você não conhecia!  

– Não mesmo... mas, afinal, o 
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que vamos fazer numa mesquita?

– Quero mostrar ao amigo Lú-
cio o túmulo de Naum?

– O profeta Naum?! – o brasilei-
ro se surpreendeu.

– Vamos entrar... lá dentro eu 
conto a história.

– Al Qush era uma antiga sina-
goga, abandonada pelos judeus 
em 1948. É bom lembrar que ain-
da existem 12 populações judaicas 
no Iraque, lideradas pelo rabino 
Emad Levy, de Bagdá. 

– Não sabia da existência de ju-
deus iraquianos – comentou Lú-
cio.

– Nem eu – acrescentou o pales-
tino Abbas.

– Bem... – Jamal passava as 
mãos em um tecido esverdeado 
que cobria o túmulo de mármore – 
os judeus garantem que aqui estão 
os restos mortais de Naum.

Procurando recordar suas leitu-
ras bíblicas, Lúcio emendou:
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– Se esta é a sepultura de Naum, 
então estamos diante do profeta 
que censurou a presunção do go-
verno da Assíria... o homem que 
anunciou a queda de Nínive.

Hindawi não perdeu tempo:
– Que tal outro Naum, mais 

moderno, capaz de denunciar a ar-
rogância do Presidente Bush?

Lúcio e Jamal não estavam se-
guros quanto à sugestão de Hin-
dawi. E o médico aproveitou para 
informar:

– Antes do encontro com Amin 
Koshaba, vamos visitar mais uma 
mesquita e outro profeta...

– Outra mesquita e mais um 
profeta?! – exclamou Lúcio.

– Mesquita Al-Tawba, conheci-
da por Yunus Nabi...

– Yunus Nabi... Profeta Jonas... 
– observou Hindawi.

– Exatamente, primo, exata-
mente!

A rápida viagem transformou-
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se num interessante debate sobre a 
vida e a missão do profeta Jonas.

Hindawi aproveitou para expor 
os seus conhecimentos do Alco-
rão:

– Maomé – que a paz esteja com 
ele – recontou a história do filho 
de Amitai, concluindo que Jonas 
tinha sido um profeta de Deus, as-
sim como ele também o era. 

Jamal observou:

– Pelo menos 50 personagens ci-
tadas na Bíblia são referenciadas 
no Alcorão; entre elas, Jonas.

Abbas também demonstrou co-
nhecimento:

– Aprendi na escola, em Jerusa-
lém, que a tradição judaica afirma 
que Jonas foi o garoto que o profe-
ta Elias ressuscitou. 

Lúcio ouvia tudo, mas não dizia 
nada. O profeta que fora convoca-
do por Deus para condenar a abo-
minação de Nínive o estava dei-
xando emocionalmente agitado.
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A ambulância parou em fren-
te a uma mesquita ornamentada 
com vidros de cor azul-tijolo e com 
uma torre de calcário com quatro 
andares.

À entrada do edifício, o médico 
informou:

– Al-Tawba foi durante muitos 
anos um santuário dos cristãos 
nestorianos. 

No interior da mesquita, Hinda-
wi leu em árabe: “Aqui descansa o 
profeta Jonas”. O santuário esta-
va decorado sugestivamente com 
ossos de baleia. 

 Os malabarismos arqueológicos 
chegaram ao fim, mas não o con-
flito no interior de Lúcio. Firo os 
meus pés andando no Iraque. Ou 
será o coração? Amo esta gente ou o 
envelope que carrego no bolso? Quem 
me dera tocar trombetas que derru-
bem as muralhas modernas. Não 
quero a glória da Assíria. Basta 
ser um jumentinho para conduzir o 
meu Senhor em entrada triunfal por 
becos e ruas do Iraque, de Israel, da 
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Faixa de Gaza, da Cisjordânia, de 
Florianópolis. Quero profetizar, sem 
ventre de baleia nem abismo no mar. 
Dizer palavras verdadeiras. Consis-
tentes. Amáveis. Oportunas. Can-
tar a Tua grandeza, Senhor, mesmo 
em noite escura. 

Sem perceber, Lúcio caiu de jo-
elhos.

Jamal, Abbas e Hindawi apres-
saram-se em seu socorro.

– Você está bem? Você está 
bem? – perguntava insistentemen-
te o médico, enquanto sugeria que 
o brasileiro se assentasse no tapete 
da Mesquita.

As imagens se dissiparam em 
sua mente. O incêndio emocional 
acabou porque as labaredas já não 
tinham mais o que queimar. Agora 
Lúcio estava de pé se desculpando 
pela inconveniência momentânea:

  – Preciso de ar fresco! – quase 
implorou.

Lá fora, Lúcio não tinha ideia de 
onde começar. Pediu perdão, mais 
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uma vez, pelo inconveniente e pen-
sou em dizer que sentia fome.

E foi o que disse.

A ambulância parou na primei-
ra lanchonete aberta. 

– Kubbat! – solicitou o médico 
ao atendente.

Alguns quibes feitos com massa 
de carne e trigo, acompanhados de 
hortelã e limão, foram servidos em 
poucos minutos.

Quando retornaram à estrada, 
Jamal descontraiu:

– Sabe, Lúcio, esta rodovia cor-
ta boa parte do oeste iraquiano e 
foi construída por uma empreiteira 
brasileira...

– É mesmo! Fizeram um serviço 
de primeiro mundo – o brasileiro se 
sentiu orgulhoso.

A rodovia estava praticamente 
deserta. Pedaços de veículos alve-
jados apodreciam à beira do cami-
nho. Resultado da guerra dos homens 
de boa vontade. Ironizou Lúcio. 
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Finalmente chegaram a um lu-
gar pouco acidentado, sem árvores 
e coberto de ervas.

Amin Koshaba deu alguns pas-
sos lentos em direção à ambulân-
cia. Suas barbas brancas e o cajado 
seguro à mão direita lhe conferiam 
a imagem de um Noé dos filmes de 
Hollywood. Depois dos abraços 
fraternos, ele levantou os óculos e 
começou: 

 – Olha, meu jovem, faz meio sé-
culo que trabalho entre os cristãos 
de Mossul – sua voz era um sussur-
ro quase inaudível. – Eu sou um 
apaixonado por Jesus e por Sua 
igreja. Nestes últimos anos, tenho 
procurado servir ao meu Senhor, 
ajudando diversas comunidades 
cristãs aqui no norte do país, em-
bora a minha maior ligação tenha 
sido com os cristãos de liturgia 
aramaica.

– O que é uma liturgia aramai-
ca? – perguntou Lúcio.

– Falamos o sureth, praticamen-
te a mesma língua falada por Nos-
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so Senhor Jesus.
– Interessante... muito interes-

sante! 
– O problema é que algumas mi-

lícias islâmicas querem exterminar 
qualquer vestígio de cristianismo 
por aqui e ninguém nos defende. 
Para nós, cristãos iraquianos, em 
qualquer litígio a justiça tropeça 
nos tribunais.

Os olhos do ancião assumiam 
uma expressão distante, enquanto 
continuava a falar: 

– Seu tio e eu planejamos cons-
truir uma vila, com 150 moradias, 
para abrigar cristãos que foram 
expulsos de suas casas pelas mi-
lícias radicais mulçumanas. Gra-
ças aos contatos diplomáticos de 
seu tio, conseguimos esta bonita 
área, aqui nas planícies de Níni-
ve, a poucos quilômetros do cen-
tro de Mossul. Seu tio disse que... 
não sei como... estava conseguin-
do o dinheiro para a compra dos 
materiais, visando à construção 
das residências... um lugar onde os 
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cristãos possam viver com relativa 
segurança... 

Era isso! Lúcio sentiu o coração 
estremecer. O quebra-cabeça está re-
solvido. Sorriu para Abbas e Hin-
dawi. 

O dia estava perfeito, sem nu-
vens e quente. Mas Koshaba foi 
invadido por um medo repentino:

 – Quero que saiba, meu jovem, 
mesmo sendo este um sonho meu, 
de Jamal e de seu tio Alencar, a 
decisão de se envolver com os cris-
tãos perseguidos no Iraque está 
em suas mãos...

A resposta era óbvia. Ele diria 
que sim. O brasileiro lembrou-se 
do enigma:

– Um dragão voador deixou cair 
de suas garras esta encomenda.

Os olhos azuis de Koshaba fais-
caram ao ver o envelope pardo. 

– Garras de um dragão voador?! 
Do que você está falando?

– Meu tio e eu fomos apenas ins-
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trumentos de Deus para trazer até 
vocês a ajuda de uma família des-
cendente de assírios – e suspiran-
do, arrematou: – Não se preocupe 
com outros detalhes da história, 
basta saber que eu também sou 
um apaixonado por Jesus e por 
Sua igreja. 

   Koshaba e Jamal começaram 
a chorar. Lúcio se ajuntou a eles. 
Abbas e Hindawi aplaudiam insis-
tentemente.  

Apertado pelas emoções, Amin 
Koshaba quis abrir o envelope ali 
mesmo; porém, o amigo médico 
achou prudente que se dirigissem 
ao interior da ambulância. 

Todos estavam em silêncio, en-
quanto os dois iraquianos con-
feriam os dólares. Finalmente, 
Koshaba comentou solenemente:

 – Quando Deus dá, Ele dá com 
abundância!

Jamal sorriu, confirmando:

– É verdade, irmão Kosha-
ba. Com este dinheiro poderemos 
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construir não apenas as casas, mas 
também um posto médico e um sa-
lão de eventos, que nos servirá para 
as reuniões de adoração ao Senhor 
Jesus Cristo.

E mudando o tom de voz, con-
cluiu:

– Sim, vamos erguer uma vila-
fortaleza para que os cristãos pos-
sam resistir.

Horas depois, no Aeroporto In-
ternacional de Bagdá, Hindawi se 
emocionou ao abraçar o brasileiro:

– Em algumas vezes nós escolhe-
mos as jornadas; em outras, as jor-
nadas nos escolhem.

Lúcio apenas conseguiu dizer:

– Que Deus o ilumine, Hindawi. 

Ao anoitecer, a aeronave aguar-
dava na pista a autorização para 
o voo, enquanto um caminhão do 
Exército norte-americano fazia 
manobras. O palestino pensava em 
Jesusalém; o brasileiro, em Floria-
nópolis.  
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De repente, Lúcio encontrou no 
bolso do casaco um pedaço de pa-
pel.

– Um bilhete de novo? – Abbas 
se assustou.

– Fique tranquilo, nada de enig-
mas, apenas um bilhete:

Que Deus o abençoe,  
amado Lúcio.

Você arriscou tudo por  
um sonho de paz.

O projeto “Novo Amanhecer” será 
um marco na história da igreja 

deste país.  

Aqui vamos reconstruir  
nossas vidas.

Cristãos de Mossul,  
Iraque



128

Ismael dos Santos


