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ADEUS A KRONBERG

velho Pastor permanecia em pé, diante do Juiz
que anunciava o veredicto.
— A Corte do Povo o considera, Anton Albert
Tritschler, de acordo com o Artigo 6 da Constituição,
culpado, por fomentar um boicote ao Estado e por instigação ao homicídio. A sentença é de cinco anos de
prisão, com trabalhos forçados.
O Conselho do Povo da Alemanha Oriental acabava
de condenar, por acusações políticas, o Pastor Tritschler,
de Osterstadt. Entre outras coisas, o promotor perguntara :
— Quando o acusado pregou aquele sermão, que
causa advogou em relação aos líderes da juventude?
Um murmúrio correu pela Corte quando o relator
pronunciou a resposta. — Ele afirmou que deviam ser
afogados. — Então, tirando uma caderneta do bolso,
continuou: — O Pastor disse: "Aquele que ofender
um desses pequeninos que crêem em mim, melhor seria
que uma mo fosse amarrada em seu pescoço e lançado
no fundo do mar".
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O Pastor Tritschler tentou responder, indignado:
— Eu não incitei à violência, como os senhores estão
dizendo. Apenas usei o texto das Escrituras, naquele
domingo, para proclamar a verdade de Deus, que permanecerá, mesmo que passem o céu e a terra!
O juiz interrompera:
— Esse ponto ó irrelevante. Responda à pergunta,
Pastor.
— A resposta é que essas não são palavras minhas,
mas as de Deus, no Capítulo 18 do Evangelho de São
Mateus, prevenindo que todos aqueles que conduzirem
crianças para o mal, enfrentarão o Seu julgamento.
E continuou calmamente: — Desvirtuar uma proclamação do Evangelho para subversão política não é
nem justo nem direito. É perseguir a Igreja de Cristo!
Pouco tempo depois, Frierich Gottfried, outro Pastor, foi chamado à presença de seu Bispo. Pressentia
que essa não era uma entrevista comum e preparou-se
para alguma coisa diferente.
Gottfried nunca vira seu Bispo tão ansioso. Um
homem de baixa estatura, cujas cãs lhe davam uma
grande dignidade, o Bispo Feld era conhecido por seu
sorriso fácil. Mas não sorria, ao apontar as paróquias
assinaladas em seu mapa e recitar os nomes.
— Braun, Kloster, Naumann, Schmidt... A lista
de meus pastores que estão presos aumenta cada vez
mais. Agora, Tritschler! Quis ajudá-lo desesperadamente — mas não pude! — A dor se refletia na fisionomia
do Bispo.
— Irmão Gottfried, estou preocupado com Osterstadt. São Jacob é uma paróquia difícil. A congregação
está assustada e perplexa. Precisam muitíssimo de um
pastor. Compreenda, não lhe estou ordenando que vá,
ainda que pudesse fazê-lo. Apelo para a sua lealdade. ..
e para o seu amor. Pense bem na questão. Espero que
chegue a uma decisão acertada.
Maria Gottfried olhou ansiosamente para Leipzig,
à medida que o trem ganhava velocidade para a última
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parte de sua jornada rumo a Osterstadt. A visão interminável de tetos e de fábricas que se descortinava da
janela do compartimento não interessava absolutamente
a seu filho, Peter, que se concentrara completamente no
novo livro que seu pai lhe comprara. O Pastor Gottfried
apoiava um bloco de papel nos joelhos, onde escrevera
"Filipenses, I: 12-15", o texto do sermão que tinha de
preparar para o povo de Osterstadt, no próximo domingo.
Duas senhoras de meia idade tagarelavam sobre um sem
fim de problemas domésticos.
O que ele diria à sua congregação neste primeiro
sermão? Deveria se referir, mesmo que indiretamente,
ao seu predecessor? O que pensava o povo sobre o caso
Tritschler? Ainda o amavam e respeitavam, embora ele
estivesse na prisão? Algum deles o defendera em seu
julgamento? E o que esperariam de seu novo Pastor?
Que se mantivesse firme, a todo custo, como fizera
Tritschler, ou o encorajariam a acomodar-se às exigências do governo, para o bem de todos?
O olhar de Gottfried encontrou o de Maria. Seu
sorriso dizia, como sempre, que ela compreendia. Olharam ambos para Peter.
Maria rejubilava-se. Peter tornara-se um pianista
ainda melhor do que ela jamais sonhara. Dentro de mais
um ou dois anos ele necessitaria de um novo professor.
Ela ainda poderia guiá-lo durante algum tempo, mas
admitia suas próprias limitações. Nesses dois últimos
anos da adolescência de Peter, em Kronberg, a dificuldade sempre crescente de comunicação entre eles a preocupara. Peter não parecia querer discutir seus problemas.
Muitas vezes ela sentira angústia e medo de vir a perdê-lo.
Seu marido lhe recordara, e ela própria o sabia bem,
que isso era apenas a afirmação normal da adolescência.
Peter nunca fora uma criança muito desenvolvida e ela
receara que ele não fosse desenvolver-se fisicamente como
seus colegas. Então, de repente, há mais ou menos um
ano, ele se desligara de sua infância e suas roupas pareciam embaraçosamente pequenas; entretanto, Peter preferia — o que era normal, Maria afirmava a si própria
— vencer essa fase sozinho. Contudo, ela encontrava
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um elo comum entre eles na música. Peter parecia
respeitar a sensibilidade musical de sua mãe e aceitava
sua supervisão. Quando tocavam juntos e conversavam
sobre uma frase particular e como devia ser interpretada,
ou quando ouviam música na vitrola ou pelo rádio, então
Maria sentia que ela e seu filho nunca poderiam estar
mais juntos em espírito.
Peter esquecera o compartimento do trem e voara
para a África. O livro sobre a vida de Albert Schweitzer
em Lambarene não apenas o excitava pelo seu cenário
exótico, mas também por ser a aventura de um grande
músico e cientista que era também um homem de Deus.
Peter deixara Kronberg sem muita pena. Foram tempos
duros lá, para ele, preso entre a tremenda opção entre
a Igreja, que lhe pedia que dedicasse sua vida a Deus, e
a Jugendweihe, em que o regime lhe pedia que dedicasse
sua vida ao ateísmo. Peter não esperava que Osterstadt
fosse muito diferente. Tudo o que queria era não se
meter em complicações e que pudesse ter uma oportunidade para aprimorar sua educação musical em um Conservatório.
O Pastor Gottfried tirou sua Bíblia surrada da valise
e leu os versículos do texto do sermão várias vezes. O
Bispo Feld lhe dissera tudo quanto sabia sobre o julgamento do Pastor Tritschler, e as palavras do Apóstolo
Paulo pareciam vir novamente da cela de uma prisão:
Quero que saibais, irmãos, que todas as coisas
que se têm passado comigo têm contribuído para
o proveito do Evangelho; de modo que as minhas
cadeias, por amor de Cristo tornaram-se conhecidas de todo o pretório, e muitos dos irmãos,
animados no Senhor pelas minhas cadeias, têm
tido maior ousadia em anunciar sem temor a
palavra de Deus.
Gottfried meditou sobre essas palavras. Estivera
com medo, admitiu. Não quisera esta tarefa e tentara
evitá-la. Ele, Maria e Peter tinham sido realmente felizes em Kronberg. Apesar de não poder, na verdade,
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dizer que seu ministério em Kronberg fora um sucesso,
pois a Igreja não estava tendo sucesso em lugar nenhum
da Alemanha Oriental de hoje, pelo menos na medida
em que o mundo considera o sucesso, ele tinha em torno
de si um pequeno grupo fiel que parecia responder à sua
pregação e aos seus ensinamentos de uma forma verdadeiramente confortadora. O Conselho da Igreja trabalhara ativamente com ele para vencer os obstáculos
usuais que o regime opunha à religião. Pelo menos,
alguma coisa fora feita e ele ansiara por poder levar
avante os seus planos em Kronberg. Deixara muito por
fazer. Mas agora tudo aquilo ficava para trás.

A

OSTERSTADT

PENAS uma meia dúzia de passageiros desembarcou
A
do trem em Osterstadt, além deles. A família do
Pastor Gottfried olhou em volta, a imaginar se alguém
da Igreja os estaria esperando. Maria e Peter ficaram
um momento admirando a bela arquitetura pré-Reformista da cidade. Gottfried deu um novo toque de alegria
à sua voz. — Bem, aqui estamos. Nossa nova cidade!
Benvindos a Osterstadt!
A torre da igreja erguia-se alta, dominando a cidade. Encaminharam-se em direção a esse marco alentador.
— Espero que os móveis e as coisas já tenham
chegado — disse Peter, adiantando-se.
Um velhinho de boné preto vinha em direção a eles.
Andava depressa, quase correndo.
— Pastor Gottfried?
—• Sou eu.
— Boas-vindas! Chamo-me Kraus. Sou o zelador
e sacristão da igreja. Estava pensando em esperar o
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trem na estação, mas atrazei-me um pouco. Desculpem-me.
— Não tem importância, Herr Kraus. Vimos a
igreja e íamos para lá. Essa é minha esposa e esse é
meu filho Peter.
Herr Kraus levantou o boné, apertou as mãos de
todos e encaminharam-se para a casa pastoral.
Osterstadt era quase uma ilha. Dois lindos lagos
abraçavam a península em que a cidade se erguia, desde
a Idade Média. Alguns prédios estavam ligeiramente
tortos. Várias casas eram decoradas com citações da
Bíblia, entalhadas nos beirais de madeira. Enquanto
a família do Pastor andava, atrás do carro de bagagens,
admirava a majestosa igreja de pedra, com seu telhado
patinado. Para se chegar à ela, tinha-se de subir por
uma das várias escadas de pedra da colina. Há centenas
de anos, a igreja fora a fortaleza da cidade contra os
invasores. Suas janelas estreitas tinham sido usadas
pelos arqueiros da cidade para defender as mulheres e
as crianças que nela se abrigavam.
Herr Kraus abriu o portão da casa pastoral, exatamente em frente da igreja. Maria e Peter entraram,
mas a placa de metal no portão chamou a atenção do
Pastor, que se deteve para examiná-la: A.A. Tritschler,
Pastor. No saguão junto à porta de entrada encontraram
seus embrulhos, livros e alguns dos móveis. Era visível
que haviam tentado colocar algumas peças nos cômodos
adequados. O relógio de pêndulo estava no canto da sala.
Peter correu os cômodos do andar térreo e depois subiu
as escadas, dois degraus de cada vez, para explorar
o resto.
Kraus interrompeu a inspeção, dizendo: — Estou
ansioso para lhe mostrar nossa bela igreja, Pastor. O
senhor não gostaria de ir agora?
— Poderíamos ir logo, antes de começar a trabaIheira de arrumar a casa. Mas antes, Herr Kraus,
sugiro que mudemos a placa do portão.
Maria examinava tranqüilamente a cozinha. Olhava o fogão, os armários, a dispensa e representava com
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as mãos o que quase imediatamente se tornaria sua rotina
diária. Abriu os armários vazios, esperando que seus
pratos tivessem resistido à viagem.
Peter estava lá em cima. O papel de parede em
seu quarto estava um pouco velho. Mas logo ele o
cobriria com seus mapas, retratos e outras recordações
que trouxera de Kronberg. O relógio de cuco da parede
daria ao quarto um tom mais doméstico. A pequena
janela sobre a mesa resistiu aos seus esforços para
abri-la. Finalmente ele a forçou e ela bateu contra a
parede externa da casa. Peter debruçou-se para fora
e olhou a rua de alto a baixo. Seu pai e Herr Kraus
estavam desaparafusando a placa do portão. Peter
resolveu ir buscar as caixas de músicas e os livros.
Parou no meio da escada com sons que o intrigavam.
Tambores! Cometas! Tocavam uma fanfarra. Sua
mãe também ouviu e veio da cozinha. Uma parada
estava aproximando-se, sem dúvida. Peter foi até à
varanda que levava ao jardim, cercado por um muro de
pedra. Sua mãe o seguiu. Debruçaram-se sobre o muro
para ver de onde vinha o som.
Era uma parada. Mais ou menos trinta rapazes,,
carregando bandeiras, pás, enxadas e ancinhos sobre os
ombros, como fuzis, marchavam atrás de uma bateria
e de corneteiros. Uma enorme bandeira azul com o
escudo amarelo da JLA, identificava o grupo como a
unidade local da Juventude Livre Alemã. Aproximadamente metade dos rapazes usavam as camisas azuis
oficiais com a braçadeira da JLA que Peter vira tantas
vezes. Traziam uma faixa que nomeava a unidade como
a "Brigada Lênin n. l".
— O partido deve estar funcionando bem nesta
cidade — disse Peter à sua mãe. — Com certeza são
voluntários para alguma obra — concluiu sorrindo.
Herr Kraus e o Pastor pararam para ver a parada
passar.
Os corneteiros acabaram sua fanfarra ao atingir a
casa pastoral. Então, na cadência do tambor, o grupo
começou a cantar:
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Trabalhamos por um dia melhor —
Marcha a Juventude Livre Alemã!
Pela estrada do socialismo
Marcha a Juventude Livre Alemã!
Com orgulho a foice erguemos
E o martelo fazemos soar,
Cumprindo nosso dever
Pela Paz, Justiça e Liberdade...
Maria olhou para seu filho. Os olhos de Peter nada
perdiam e Maria notou seus dedos que batiam o compasso no muro do jardim.
O som se perdeu na distância e Gottfried afastou-se
do portão para olhar a placa com seu nome. Pela primeira vez sentia-se realmente ligado a esse novo lugar.
— Posso mostrar-lhe a igreja agora, Pastor?
— Naturalmente. Vou chamar minha mulher. —
Entrou em casa e chamou Maria e Peter para irem com
ele. Peter estava ao piano, no meio da sala, estudando
escalas. O estudo sério do piano era a coisa mais importante de sua vida.
— Peter pode ver a igreja depois — disse sua mãe.
— Ele fica tocando enquanto nós vamos lá.
Herr Kraus conduziu-os até à entrada principal e ao
abrirem as enormes portas, foram recebidos com doces
sons de órgãos. O sacristão explicou: — Herr Lange,
nosso organista está ensaiando para o serviço de domingo.
O senhor sabia? Nosso órgão tem quatrocentos anos.
Bach tocou aqui em 1705.
Desceram lentamente pela nave até ao altar. A
nave não levava diretamente ao presbitério. Como sucede
freqüentemente nas igrejas medievais, o eixo da igreja
era ligeiramente assimétrico. Seus olhos foram atraídos
do lustre para um enorme crucifixo colocado sobre a
entrada do altar.
— A igreja primitiva é do século XIII. A pia
batismal ali é de 1509. — O pastor olhou com interesse
o púlpito com seus belos entalhes de madeira em volta
da base e sua coroa, que representava um querubim
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— Uma pequena reunião? Proibida? O senhor não
está falando sério!
— Herr Kraus, o senhor, como sacristão, devia
saber dessas coisas. Esta sala está licenciada apenas
para educação religiosa, não para reuniões sociais. Isso
é uma reunião social. — Virou-se para o Pastor. —
Deviam ter obtido uma licença especial, Herr Pastor.
Essa é a regra.
O Pastor podia sentir que todos, mesmo as crianças,
estavam a estudá-lo, para ver o que ele diria ou faria.
O Inspetor tirou uma pequena caderneta preta.
— Se o senhor diz assim, está certo. Sinto muito
— isso não acontecerá novamente — apressou-se o Pastor
a dizer.
Uma das meninas do coro começou a chorar. O
sacristão mexeu nos bigodes nervosamente. Frau Zingler
inquietava-se e Herr Durfel segurou a manga vazia do
paletó.
Herr Hermann fechou sua caderneta preta lentamente. - - Não permita — disse. Guardou o lápis no
bolso ostensivamente e abotoou o paletó. Limpou a
garganta e saiu da igreja, acompanhado pelo policial.
Ninguém disse nada por um momento. Então Maria
dirigiu-se suavemente às crianças. - - O Pastor e eu
estamos muito gratos. Vocês nos fizeram sentir em
casa. É pena não podermos continuar com essa festinha que vocês fizeram, mas esperamos vê-los todos na
igreja, domingo.
Enquanto as crianças saíam, o sacristão disse: —
Que tal o começo, Herr Pastor?
Anneliese Zingler e sua mãe voltaram para casa
com o coração confrangido. Frau Zingler via o incidente como unia derrota pessoal na única área em que
achava orgulho e satisfação, o trabalho na igreja, porquê seu marido era do comitê político dos operários da
fábrica e isso a embaraçava. A promoção de seu marido
fora resultado direto de sua atividade como membro
militante do partido. Se ele soubesse do que tinha acontecido, ela ficaria numa situação difícil.
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Assim foi naquela noite. Herr Zingler informou
que o incidente na igreja era do conhecimento de toda
a cidade. Ouvira falar daquilo no fim de seu turno
de trabalho.
— Imaginem só se eles tivessem prendido vocês!
Isso podia acontecer, vocês sabem! O que seria se tivessem carregado vocês para a polícia? Não seria uma
beleza? A mulher e a filha de um capataz presas na
igreja!
Anneliese e sua mãe trouxeram o jantar para a
mesa e Zingler sentou-se e meteu um guardanapo na
gola da camisa.
— Quando é que vocês vão acordar?
Anneliese, que permanecera calada, enquanto seu
pai falava, disse: — Papai, nós não fizemos nada errado!
— Certo, errado, certo, errado! Isso não vem ao
caso. Quem é que vai lhe mandar para a escola de
enfermagem? A igreja?
Anneliese mordeu o lábio. — Papai, uma hora o
senhor diz que a igreja é para mulheres e crianças,
depois —
— O que eu quero dizer é que já chega a fábrica
com as cotas, programas de aceleramento, comícios,
petições... Afinal, o que é que vocês querem? Que
eu seja despedido?
— Otto, Otto! — protestou sua mulher. — Nós
queríamos apenas cumprimentar o Pastor!
— Está bem, chega. — Herr Zingler inclinou a
cabeça e, como fizera durante anos, disse a oração costumeira.
— Senhor, agradecemos-Te por Tuas dádivas e
pedimos Tuas bênçãos para este alimento e para todos
nós. Amém.
Na manhã seguinte, à mesa do café, a família do
Pastor conversava animadamente sobre o dia movimentado que tinham pela frente. Peter encontrara uma
padaria dois quarteirões adiante e tinha ido comprar
pão.
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— Tem certeza de que está com todos os papéis da
escola, Peter? — perguntou seu pai.
Peter balançou a cabeça. — Apanhei tudo o que
me deram em Kronberg. O que preciso mais? Ah, sim,
algum dinheiro. Acho que vou ter de comprar alguns
cadernos.
Maria serviu-os de café, e insinuava: — Peter, fale
com eles de seu, interesse pela música. Talvez isso tenha
aíguma influência aqui em Osterstadt. Pode ser que
você não tenha de fazer tantas marchas e ginástica se
eles compreenderem que você tem um interesse sério pela
música.
— Vou ter de ir à cidade hoje para nos registrarmos
na polícia — replicou Gottfried.
— Tenha cuidado, Friedrich — Maria estava preocupada. — Espero que não haja nada por causa de
ontem.
— Acho que eles vão tentar ver até onde podem nos
manobrar. Na verdade não sei a quantas ando aqui
até encontrar-me com o Conselho da igreja e ver o que
eles pensam. Primeiro vou conversar com Herr Kraus.
— Tenho que correr — disse Peter, engulindo o
café e metendo os papéis na bolsa.

O Diretor sorriu — É o que eu vejo. Seu registro
diz que você é um excelente pianista. Devo dizer que
a Escola Karl Marx, de Osterstadt, pode se orgulhar
de sua orientação cultural. O Professor Steffl, nosso
diretor de música, preparará um bom programa para
você.
O Diretor estudou os papéis de Peter novamente e
observou: — Aqui você terá mais cursos científicos que
em Kronberg. A nossa sociedade é dirigida no sentido
de um materialismo científico e nossa escola deve enfrentar o desafio do futuro, dando a seus cidadãos os conhecimentos que nossa era pregressista exige de cada um
— mesmo dos artistas, Gottfried.
— Sim, senhor.
— Seu registro não diz nada a respeito de você ter
feito o Penhor da Juventude Livre Alemã. Acho uma
pena você não o ter feito. Aqui em Osterstadt, oitenta
e cinco por cento da juventude faz parte da JLA. Talvez
agora que você é um pouco maior já esteja mais independente para pensar. Estou certo de que você não desejará estar fora da unidade local. Fale com o líder
estudantil da JLA, Johannes Dehmert. Ele é de sua
classe.

O jovem diretor, sentado à mesa, examinava os
papéis do estudante transferido de Kronberg. Peter
ficou em pé, rigidamente. Seu olhar passeava pela sala
e pelos retratos dos heróis nacionais da Alemanha Oriental. Nas paredes havia cartazes com retratos de Grotewohl, Ulbricht e Pieck, e num armário de vidro estavam os troféus esportivos conquistados pela escola.
— Você tem um registro escolar muito bom, Gottfried — disse o Diretor. — Mas me surpreende a pouca
importância que a escola em Kronberg deu à sua orientação política. Vamos corrigir isso. A maior parte de
suas aulas será com Herr Starke. Você vai achá-lo
muito simpático. Acho que ele é nosso professor favorito aqui.
— Estou muito interessado em música — disse
Peter.

O Pastor atravessou a praça do mercado em direção
ao edifício da Prefeitura. Antes de entrar, verificou os
papéis de identificação de sua família. Desejou que não
houvesse nenhum problema com as anotações em seu
passaporte, tantas vezes fora chamado para depor em
Ohlendorf e Bad Steinmitz.
Na sala de recepção olhou em torno e notou umas
dez pessoas que esperavam com documentos nas mãos.,
Não havia ninguém no local marcado "Registros", mas
daí a instante um funcionário abriu a janelinha por
dentro e olhou para o Pastor.
- Bom dia, sou o Pastor Friedrich Gottfried. É
aqui que os novos residentes devem se registrar?
O funcionário manteve uma expressão completamente vazia e pegou os papéis do Pastor. Estudou-os por
um momento, olhou para Gottfried com uma leve expres-
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são de soberba, e perguntou: — O registro é temporário,
Pastor? — Sorriu.
— Não, espero ficar permanentemente.
O funcionário voltou a olhar para os papéis, dizendo:
— Por favor, sente-se. Daqui a pouco o chamarei. —
Saiu do cubículo e desapareceu por uma porta.
O Pastor notou que todos na sala de recepção o
olhavam. Sorriu com amabilidade e sentou-se. Estava
acostumado a passar horas esperando por burocratas e
isso lhe parecia uma rotina familiar. Pensou que tivesss
de esperar, no mínimo, uma hora, mas quase imediatamente o funcionário voltou e acenou-lhe.
— Tudo em ordem. Aqui estão seus papéis. Ah,
Herr Rettmann quer falar com o senhor.
— Herr Rettmann?
— Sim, o Camarada Secretário do Partido. Na
sala 7, no fim do corredor.
O Pastor encaminhou-se para lá. Nunca tivera uma
entrevista com um Secretário do Partido. Suas escaramuças com as autoridades do Partido tinham sido
sempre com funcionários menos graduados. Mas notara
uma certa evidência de disciplina partidária em Osterstadt e, sem dúvida, Rettmann era o homem forte da
comunidade. Era impossível saber quem estaria por
cima do secretário do Partido. Alguém detinha o poder
formidável da polícia secreta. Talvez fosse o Inspetor
Hermann.
— Entre! — Uma voz poderosa atendeu à leve
batida do Pastor. Sentado atrás de uma mesa gigantesca, em uma sala espaçosa, estava o Secretário. Gottfried reparou em seu porte confiante, quando ele se
levantou. Sob uma coroa de cabelos grisalhos havia um
rosto fortemente talhado. O Secretário sorriu amàvelmente e estendeu a mão.
— Herr Pastor! Seja benvindo! Então o rebanho
tem um novo pastor! Mas, antes quero lhe pedir desculpas pelo que ocorreu ontem. • - O Secretário falava
num tom protetor.
— O senhor se refere à festinha? Pareceu-me um
pouco descortês, se esse é o termo. . .
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— Descortês? Prefiro dizer lamentável.
O Pastor tirou o paletó e aceitou uma cadeira. —
Bem, agrada-me que o senhor veja o fato assim. Prometo que não acontecerá novamente.
Rettmann riu um pouco e tornou-se mais insinuante
ao responder: — Naturalmente. É claro que não. O
senhor contornou a situação com muita habilidade. Creio
que um protesto seria muito embaraçoso.
Era a vez do Pastor. - - Sim, e quase tolo. Há
acordos entre a Igreja e o Estado mais importantes que
festas de crianças.
- Isso! — Rettmann voltou devagar para sua mesa.
- E minha porta estará sempre aberta para discuti-los.
- Lançou um olhar à galeria de heróis comunistas na
parede, que incluía Marx, Lenin, Thalmann, Ulbricht e
Khruschov, e comentou: - - Afinal, quando pessoas inteligentes se encontram para conversar, quase todos os
problemas podem ser resolvidos satisfatoriamente.
— Assim deve ser — disse o Pastor, sereno.
Rettmann foi à janela e olhou a agulha da igreja
que dominava amplamente a cidade. De costas para o
Pastor, observou: — Seu predecessor poderia ter evitado
todos os ... bem, aborrecimentos, se tivesse aceito minha
proposta para discutir os problemas antes.
O Pastor sabia que tinha de fazer alguma jogada.
— Espero que eu não tenha nunca os mesmos problemas.
— Certamente que não — disse Herr Rettmann,
virando-se e sorrindo com benevolência. — Afinal, nós
temos os mesmos objetivos, não é?
— Não creio que seja exatamente assim, Herr
Rettmann.
Rettmann sorriu e sentou-se em sua cadeira, balançando-se. — Ora, Herr Pastor! "É claro que nós ambos
pretendemos o Paraíso. A diferença é que o senhor se
contenta em esperar pelo céu, ao passo que nós construímos o nosso aqui.
O Pastor levantou-se de sua cadeira e respondeu:
- Alguns problemas não podem esperar pelo céu, Herr
Rettmann. — O Secretário também levanf?ou-se. Seu
rosto ainda não mostrava nenhuma reação. Apenas
aguardava. Então Gottfried disse:
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— Estou planejando uma reunião do Conselho da
Igreja.
Rettmann relaxou-se e respondeu, afável: — Muito
bem! Não há problema nenhum. Negócios da Igreja!
O Pastor queria se certificar. — Em minha casa?
— O senhor não será perturbado. Eu próprio cuidarei disso. — Rettmann ajudou o Pastor a vestir o
paletó e acompanhou-o até à recepção. — Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Venha sempre que quiser. E boasvindas a Osterstadt!
Rettmann não voltou diretamente para seu escritório, mas passou em uma sala contígua à sua. Um rapaz
levantou-se mas ele o fez sentar-se com um gesto. —
Quero ver uma cópia daquela nova petição que veio
ontem de Berlim — disse.

A ESCOLA

npODOS se viraram para olhar Peter quando ele entrou
-^ na classe de Herr Starke. Peter odiava momentos
como esse, em que todos o observavam. Duas moças
sorriram para ele, do outro lado da sala. Rapazes vestidos com as camisas da JLA trocaram olhares. "Que
devo fazer? Dizer quem sou? Ou apenas procurar um
lugar vago e sentar-me? Devo ir ao professor e—"
Herr Starke resolveu esse problema para ele. Desceu de sua cátedra para cumprimentar Peter, dizendo:
— Você deve ser Peter Gottfried.
— Sim senhor.
—É um prazer recebê-lo em nossa escola.
Ele tinha um sorriso maravilhoso, esse professor.
Fazia as pessoas se sentirem à vontade, imediatamente.
Era bem parecido, além disso. Tinha cabelos grisalhos
nas têmporas e uma cicatriz avermelhada na face direita.
Seus olhos brilhavam, bem humorados.
— Obrigado.
— Você vai se sentar junto a Richard Kleiner.
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Peter sentou-se, abriu a pasta e tirou um dos cadernos novos que comprara naquela manhã. Passaram-lhe
um livro — "O Significado do Socialismo" — que já
vira na biblioteca em Kronberg.
— Procuramos estimular e esperamos uma participação ativa nesta aula, Gottfried — disse Herr Starke.
— Mas como hoje é seu primeiro dia, você pode ficar
apenas ouvindo, isto é, se você não quiser contribuir
com alguma coisa, naturalmente. Nesse caso, diga. Mas
— por favor — nada de sermões! — Todos riram e
Peter ficou sem graça.
O filho do Pastor estava preparado para se isolar.
Estava treinado em desligar o espírito e se proteger
contra as farpas da ideologia comunista. Tinha ouvido
as mesmas coisas, as mesmas mentiras tantas e tantas
vezes. Essa era a forma mais segura, apesar de às
vezes pô-lo em dificuldade, quando suas respostas não
faziam sentido por não ter ouvido a pergunta.
Mas era difícil afastar a presença de Herr Starke.
Ele era animado e passeava pela sala enquanto falava;
de repente, chamava um ou outro aluno. Todos se entusiasmavam. Quando fazia uma pergunta, cinco ou seis
mãos se levantavam e ele continuava estalando os dedos
até escolher alguém para responder. Peter percebeu que
estava prestando atenção.
Até aí não fora tão mal.
Herr Starke segurou uma vara e se encaminhou para
um modelo da cidade de Ostarstadt, uma mesa em frente
da sala.
— Nossa cidade era bonita, mesmo na Idade Média
— disse. — Mas não estou certo se este modelo, feito por
Maria Kaufer e seu comitê, está correto, ainda que tenha
dado a ela muito trabalho, e tenha ficado um bom trabalho, é claro. É muito bonito, mas, no entanto, essa não
é exatamente a nossa cidade. O que é que está faltando? Isso — aqui não se vêm as ruas cheias de lixo, a
doença, a superstição e a miséria escondidas por trás
das fachadas dessas casas pitorescas que existiam já na
Idade Média.
Herr Starke foi para o fundo da sala.
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— Não se esqueçam de que essa era a época do feudalismo, que ainda subsiste em algumas partes obscuras
do mundo de hoje. Mas, onde quer que se encontre,
há alguns símbolos externos que aprendemos a identificar.
Por exemplo, dominando sempre a cidade, havia a —?
Virou-se, inquisidor.
Levantaram-se mãos em toda a sala. Starke apontou para um rapaz, que se levantou e disse: — A Igreja.
— Agora vamos falar sobre a sociedade da época.
Levantaram-se braços novamente, e o estalar de
dedos pontuava os apelos de reconhecimento. — Herr
Starke, Herr Starke!
— Era composta de três classes — o clero, a nobreza
e os camponeses.
Maria Kaufer, numa camisa da JLA, recebeu um
sorriso de aprovação de seu professor como recompensa
da lição bem aprendida.
— E qual era a função de cada uma dessas classes?
— perguntou Herr Starke ao rapaz ao lado de Peter.
O rapaz foi tomado de surpresa. Levantou-se devagar e gaguejou, — Han, han...
— Abra na página 127 e leia, Kleiner. A resposta
está aí.
O rapaz obedeceu. — "O clero rezava, a nobreza
protegia e os camponeses trabalhavam."
— Você lê bem, Kleiner.
A classe riu.
Herr Starke estava querendo chegar a alguma coisa.
Foi ao quadro negro e escreveu:
TRAIDORES DO POVO
LUTERO
FUGGER
MUNZER
Peter estremeceu ao ler isso. Para um filho de
pastor luterano, Lutero era, naturalmente, um herói. Na
casa de Peter havia os seus livros, não apenas as obras
teológicas; mas também o catecismo e os hinos que ele
aprendera bem.
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— A Igreja esteve sempre ligada às forças reacionárias — disse Herr Starke. Peter, que estivera olhando
para seu livro, ergueu os olhos e viu que seu professor
olhava diretamente para ele. Então Herr Starke virouse para o outro lado da sala, perguntando: — Alguém
pode dar um exemplo?
Poucas mãos se ergueram.
— Dehmert?
O rapaz atrás de Peter levantou-se. Era um rapaz
ruivo, animado, com o uniforme da JLA. Esse era o
estudante que o Diretor dissera ser o líder da Juventude
Livre Alemã.
— As guerras camponesas são um exemplo, professor.
— Certo. — O professor pegou o giz e escreveu no
quadro-negro: 1521 — 1525. Foi nessa época que
Martinho Lutero aliou-se aos príncipes, os proprietários
das terras? Por que?
Peter sentia-se pouco à vontade. Mal ouvia a resposta decorada, dada por uma moça. — . . . falhar às
esperanças de liberdade das massas oprimidas pelo jugo
feudal.
A aula terminou.
Os estudantes saíam e Peter, inesperadamente, ouviu
que alguém o chamava.
— Gottfried! Quero falar com você.
Peter parou e deixou que os outros passassem.
— Então, Gottfried — disse Herr Starke, limpando
a garganta — espero que você se dê tão bem aqui como
em sua antiga escola. Mas estive olhando seu registro
e há uma matéria em que precisamos melhorar.
— História contemporânea?
Herr Starke assentiu. — Aqui damos uma importância toda especial aos estudos políticos. Porisso, vamos
trabalhar. — Peter não disse nada.
— Os papéis de Kronberg dizem que você é um
músico muito promissor. Você está pensando em freqüentar um conservatório?
Peter se iluminou. — Ah, muito. É isso que quero
fazer.
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— Então, seus fundamentos políticos são ainda mais
importantes. Ninguém subsiste fora da sociedade, principalmente um professor, um artista.
Talvez o professor não entendesse sua posição, pensou Peter. — Mas, professor, meu pai é o Pastor, e—
— E então? Isso não tem nada a haver com o seu
futuro. Ele compete a você, exclusivamente.
— Mas nessa aula o senhor nos diz coisas que não
estão de acordo com o que aprendemos antes. — Peter
apontou o quadro-negro. — O que o senhor d i z . . . aquelas
coisas a l i . . .
— Gottfried, seu pai tem todo o direito a suas interpretações, e estou certo de que ele lhe ensinou aquilo
em que acredita. — Herr Starke levantou-se e foi à
janela. Então, virou-se e dobrou os braços em sua frente.
— Os tempos estão mudando. Quando você sair
para o mundo, nessa era, do átomo e do sputnik, ninguém
vai lhe perguntar, ou mesmo se interessar, se você
conhece o catecismo, os Mandamentos ou as lendas da
Bíblia.
Peter olhou para o chão. O professor aproximou-se
dele e o tom de sua voz era calmo, mas apaixonado. —
As pessoas terão o direito de saber se você dominou o
sentido real da ciência e da sociedade. Você terá de
enfrentar fatos, meu filho, e essas coisas que o incomodam — com um gesto o professor indicou o quadro-negro
— são fatos históricos.
Peter estava atrasado para seu encontro com o
Professor Steffl, na sala de música. Teve uma certa
dificuldade para encontrá-la, no último andar do edifício.
O Professor Steffl parecia uma relíquia da Alemanha
de outros tempos. Era gorducho e baixote. Seus olhos
e seu enorme bigode eram caídos, o que lhe dava um
ar de eterna tristeza. Mas Peter descobriu que a voz
de Herr Steffl tinha muito calor e cordialidade e sentiu
•que se daria bem com um homem desses.
— Não sei o que está havendo aqui em Osterstadt,
mas não temos muitos alunos que sobressaiam na arte
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do piano — disse o Professor. — Pórisso, quando nos
chega um novo estudante, tido como uma promessa, isso
me faz muito feliz. — O Professor Steffl sorriu tristemente para Peter.
— Professor, eu gosto muito de música e estudo
regularmente, mas não pude estudar muito agora, por
causa de nossa mudança para cá.
— Quem era seu professor em Kronberg? — perguntou Herr Steffl.
Peter explicou que nunca tivera outro professor
senão sua mãe. Acrescentou que ela era uma excelente
pianista e que estudara em Leipzig. O professor Steffl
aliviou-se, pois ainda que pudesse ensinar a principiantes,
não se considerava bastante competente para treinar um
estudante avançado.
— Quer tocar alguma coisa para mim, Gottfried?
Ante a hesitação de Peter, ele acrescentou: — Não,
Gottfried, isso não é um teste ou um exame. Eu gostaria
muito de ouvir alguma coisa, o que você quiser.
Peter sentou-se e tocou Bach.
Quando acabou, o Professor Steffl permaneceu sentado em sua cadeira. Seus olhos estavam fechados, como
se saboreasse o som da música que ficara em sua mente.
Então, levantou-se e encaminhou-se para Peter, dizendo:
— Muito bom, muito bom. Estou satisfeito por
você ter vindo para nossa escola.
No páteo da escola, Peter foi buscar sua bicicleta.
Prendeu a pasta no porta-bagagem e pedalou para casa.
— Gottfried! Gottfried!
Peter olhou para trás, para ver quem interrompia
seu sonho. Diminuiu a marcha ao ver um rapaz ruivo
correndo de bicicleta para alcançá-lo. Reconheceu Dehmert. Estava de calções e com a camisa azul da JLA.
Peter viu quatro ou cinco outros rapazes de bicicleta
atrás dele, aproximando-se.
— Gottfried, estamos indo para a sede da unidade.
Gostaríamos que você entrasse em nosso grupo. Nossa
cota aumentaria se você assinasse. O que você acha?
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Peter não queria começar uma discussão. Riu nervosamente. — Ah, obrigado, mas não percam tempo
comigo. Vocês sabem quem eu sou.
Dehmert insistiu. — Ora, venha, Gottfried. Viva
sua própria vida. Você está perdendo muita coisa.
Dehmert tocara num ponto fraco. Mas, apesar de
ansiar por "viver sua própria vida", Peter não cedeu.
Encolheu os ombros e disse: — Talvez. .. — numa tenlativa de determinar o assunto.
Ao partir, Dehmert levantou a cabeça com arrogância e seu cabelo brilhou ao sol. Um momento mais
tarde tomou consciência de que estava sendo acuado por
ambos os lados pelos rapazes da JLA, em suas bicicletas.
Devia correr, pensou, virar-se para conversar com eles,
ou atrasar-se para deixá-los passar?
Diminuiu a marcha e três ou quatro passaram por
ele, em zig-zag. Então, por trás, veio um rapaz alto
e com um olhar diabólico arrancou a pasta de Peter
do porta-bagagem e lançou-a do outro lado da rua. Peter
parou a bicicleta e ficou no meio da rua, vendo-os
desaparecer.
Não viu duas moças que vinham pela rua e que
tinham assistido à cena. Uma delas correu para apanhar
a pasta na calçada. Trouxe-a para Peter e entregou-a
com um sorriso.
— Não ligue pra eles. Estavam apenas iniciando
o novo colega.
— Ah, muito obrigado — disse Peter, apanhando
a pasta. — Você é Anneliese Zingler, não é? — Ele
ouvira o nome dela na aula e fizera questão de lembrar-se,
pois ela era bonita e sorrira para ele amigavelmente.
— Sou, e essa é Hildegard Marschall.
Subiram a ladeira até à casa pastoral. Em outras
circunstâncias talvez Peter se sentisse um pouco acanhado em travar amizade com moças, mas compreendia
que elas o tinham visto em um momento difícil e tinhamlhe oferecido amizade quando ele mais precisava. Descobriu com surpresa que estava correspondendo a essa
amizade com mais jovialidade e entusiasmo que de
costume.
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Frau Gottfried se admirava do que via da janela.
Peter estava subindo a ladeira com duas moças. Notou
que ele estava mais alegre e isso a alegrou. Em Kronberg, Peter não se interessara muito por moças, mas
talvez aqui ele mudasse, ela pensou. Maria sentiu que
estava um pouco aliviada por ver que Peter se desenvolvia normalmente, mas ao mesmo tempo se dava conta
de que isso apenas apressaria o dia em que o perderia.
Frau Gottfried lembrou-se de ter visto as moças na
festa. A lourinha bonita tinha dirigido o coro, não se
chamava Anneliese? Sim, Anneliese Zingler. E a
morena? Perguntaria a Peter.
Peter entrou em casa e chamou: — Mamãe!
— Estou aqui fora, Peter, na varanda.
Peter apanhou um biscoito na caixa e foi conversar
com sua mãe.
— Onde está papai?
— Saiu com Herr Kraus. Estão visitando os membros do Conselho, para marcar uma reunião.
— Mamãe, toquei para Herr Steffl hoje e acho
que ele gostou. Ele é o professor de música.
— Mas, Peter, você está tão destreinado! Foi tudobem?
— Foi ótimo. Toquei a invenção de Bach. — Peter
cantarolou o tema. — Acho que vou estudar agora —
concluiu e foi para o piano.
Herr Kraus tinha sugerido que ele e o Pastor visitassem quantos membros do Conselho pudessem. O
Pastor concordou que isso seria uma boa maneira de
marcar a primeira reunião e ao mesmo tempo demonstrar
seu interesse pelas famílias envolvidas.
Foram primeiro ao apartamento de Durfel, o homem
sem braço que o Pastor conhecera na igreja. Herr Durfel, sem paletó, abriu a porta e convidou-os a entrar.
Explicou que sua mulher estava dando uma lição de
piano na outra sala mas que terminaria logo.
— Frau Durfel era nossa organista — explicou Herr
Kraus.
— Soube que isso trouxe problemas para o senhor,
Herr Durfel — disse o Pastor.
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Durfell pareceu pouco à vontade à palavra "problemas". Olhou em torno, desconfiado, e foi ligar o
rádio alto. Indicou ao Pastor o corredor que os separava
do apartamento vizinho.
— Ouvidos compridos. Assim é mais seguro.
Frau Durfel deixou seu aluno tocando e veio cumprimentar o Pastor e o sacristão. Era uma mulher
dramática, com olhos escuros e profundos. Tinha o
cabelo preso no alto da cabeça.
— O senhor não imagina o que é receber novamente
a visita de um Pastor! O Pastor Tritschler vinha muito
aqui. Vou preparar um pouco de chá.
— A senhora é muito gentil — respondeu o Pastor
sem hesitar, reconhecendo o ritual costumeiro da apresentação de um novo Pastor.
— O senhor sabe que eu tocava órgão na igreja,
Pastor?
— Sim, disseram-me. O que aconteceu?
— Fui organista da igreja durante dezoito anos.
Não tínhamos problemas e íamos bem. Meu marido
recebia uma pensão e eu dava aulas de piano. Não
ganhávamos muito, mas vivíamos. Quando chegou a
época de renovar minha licença, eles disseram que ou
eu deixava de tocar órgão na igreja ou não me dariam
a licença.
O Pastor balançou a cabeça. — Quer dizer que estão
aplicando esse processo aos professores particulares
também! Em Kronberg forçaram todos os funcionários
públicos a deixarem a Igreja ou perderem seus empregos.
— Foi horrível ter de deixar de tocar na igreja,
mas acho que devo me dar por feliz por não me terem
obrigado a deixar a Igreja de uma vez!
Mais tarde Herr Kraus sugeriu que fossem de bicicleta até à fazenda de Kesselmaier, um pouco fora da
cidade. Gottfried ficou satisfeito por esta oportunidade
de ver a cidade, que já considerava encantadora.
Aproximavam-se de um cemitério, nos arredores da
cidade, quando ouviram sons de instrumentos de sopro,
vindos do outro lado da sebe que cercava o cemitério.
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sem braço que o Pastor conhecera na igreja. Herr Durfel, sem paletó, abriu a porta e convidou-os a entrar.
Explicou que sua mulher estava dando uma lição de
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de ver a cidade, que já considerava encantadora.
Aproximavam-se de um cemitério, nos arredores da
cidade, quando ouviram sons de instrumentos de sopro,
vindos do outro lado da sebe que cercava o cemitério.
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O Pastor e Herr Kraus andaram até um ponto de onde
podiam ver o que se passava. Um quarteto instrumental
entoava um canto fúnebre. Havia um grupo de pessoas
em pé, junto a uma cova, rodeada de flores. Um homem
barbudo, que parecia a reincarnação do próprio Lênin,
parecia dirigir o serviço fúnebre.
O sacristão notou a curiosidade do Pastor e explicou:
— Estão enterrando Richard Neuberger. Ele foi torneador da fábrica vinte e cinco anos.
— Quer dizer que o governo faz funerais aqui
também! — admirou-se o Pastor. A música terminou
e o homem barbudo começou a falar.
— Caros amigos e camaradas! Como poderíamos
melhor homenagear nosso amigo que partiu? Naturalmente não com vãs esperanças de reunião em algum
mundo místico, mas por uma renovada dedicação aos
princípios por que ele lutou nesta vida.
O Pastor fechou os olhos e o orador continuou. —
Pois não há outro lugar senão este — outra hora senão
esta!
— A viúva queria que o senhor oficiasse — disse
Herr Kraus. — Mas o conselho da fábrica não deixou.
O Pastor assentiu.
- Compreendo. Vou visitá-la logo, talvez amanhã.
— O Pastor Tritschler cansou-se de discutir com
eles por causa dessas coisas, mas não adiantou nada.
Só arranjou complicações.
Viraram as costas à cena e Gottfried comentou: —
Infelizmente, em Kronberg não era muito diferente.
Acho que eu já devia estar acostumado, mas não consigo.
O dia estava fresco, bom para andar de bicicleta.
Pouquíssimos habitantes de Osterstadt tinham automóveis, pois eram muito caros, as licenças eram difíceis de
serem obtidas e a gasolina era escassa e cara demais para
o cidadão médio. Porisso havia pouco tráfego na estrada
e apenas duas motocicletas explodiam e guinchavam
estrada afora.
Ao dobrar para o caminho que levava à propriedade
de Kesselmaier, o Pastor e o sacristão ouviram um rádio
tocando uma marcha militar muito alto. O que estaria
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acontecendo hoje em Osterstadt? Um comício? Um
pic-nic? Um circo? Ao se aproximarem, encontraram
a origem do som bem em frente ao portão da fazenda.
Lá estava um caminhão estacionado, com a faixa:
COMITÊ POPULAR DE OSTERSTADT PRÓ-COLETIVIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS. O caminhão estava enfeitado com bandeiras brilhantes e
enormes caricaturas de animais engraçados, que apontavam para uma legenda que prometia: POR UM FUTURO FELIZ. Um desenho de um fazendeiro, intitulado
"O Fazendeiro Bobo", estava preso no caminhão, com
um dístico: "Ele tenta atrasar o relógio!"
O que estavam querendo com essa propaganda ridícula? O Pastor sabia que o regime estava descontente
com o ritmo da coletivização das pequenas fazendas e
tinha decretado um programa de aceleramento. Mesmo
em Kronberg, membros da Igreja tinham feito comentários a respeito. Mas o Pastor não se lembrava de ter
visto táticas como essa em nenhum outro lugar.
Enquanto se dirigiam para a fazenda, o Pastor e
Herr Kraus ouviram uma voz persuasiva que berrava
dos alto-falantes:
— . . . e a nova ordem da sociedade exige a mobilização de todos para o bem estar comum. A maior
contribuição que o fazendeiro pode dar ao povo é reunir
seus irmãos em uma comuna. A época da fazenda individual já passou. A agricultura é uma indústria! O
povo precisa de produção. Como carvão, colheitas...
Hans Kesselmaier e sua mulher viram os visitantes
e vieram cumprimentá-los. Pareciam ambos cansados
e acabrunhados.
— Há quanto tempo está durando isso? — perguntou o Pastor.
Hans Kesselmaier mordeu a haste do cachimbo.
Balançou a cabeça e com a voz cheia de desprezo, respondeu: — Há uma semana. Dia e noite. À noite
acendem refletores e assustam as vacas.
O caminhão mandava para os ares novamente uma
marcha militar. As vacas se agitavam, dando sua opinião, e um cachorro latia, debaixo do estábulo, onda
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estava entalhado: Construído com as Bênçãos de Deus,
por Klaus Kesselmaier: 1557.
— Como vocês conseguem dormir com esse barulho?
— perguntou o Pastor.
— Não conseguimos — respondeu o fazendeiro, com
fadiga e desgosto. — Mas isso não é o pior. O que não
agüento é quando um burocrata, com papel e lápis na
mão vem me ensinar o que fazer e como plantar, eu
que fui fazendeiro a vida toda. Isso é demais! Eles
querem isso? — indicou a fazenda — Que venham buscar. Mas terão de me matar primeiro.
Antes de sair, o Pastor disse a Herr Kesselmaier:
— Espero vê-lo na reunião hoje à noite.
— Estarei lá — assegurou-lhe o fazendeiro.
Só houve tempo de parar rapidamente em várias
outras casas e locais de trabalho. Herr Kraus levou
seu Pastor ao pequeno apartamento onde morava o velho
Jacob Hoerst. Ninguém esperava muito mais dele, mas
era sempre incluído nas reuniões por ser o decano do
Conselho da Igreja. Passaram na tipografia onde trabalhara Herr Marschall, pai de Hildegard. Estiveram
também com Herr Mueller, que parou para palestrar
com eles, ainda que vários fregueses estivessem esperando.
Fora um dia longo, desencorajador para Gottfried
em muitos aspectos. Entretanto, fora também consolador ver que essas pessoas eram um cerne rijo que fazia
algum esforço para resistir às técnicas rudimentares do
Estado para subverter a liberdade e a fé.
Quando o Pastor chegou à porta de casa, ouviu Peter,
que tocava. Maria veio à porta, enxugando as mãos
no avental.
— Friedrich, há umas pessoas lhe esperando no
escritório.
— Quem são, Maria? Disseram o que queriam?
— Não, e eu não perguntei. Mas parecem ser trabalhadores. Três homens e uma mulher. Um deles está
com o emblema do partido. Perguntaram se podiam
esperar e eu deixei. Espero que você não se importe.
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Gottfried subiu as escadas com pressa. Primeiro
tinha sido o inspetor de polícia, e depois, o secretário
do partido. Talvez Herr Rettmann tivesse um dedo nisso,
pensou.
Encontrou uma comissão de quatro pessoas em seu
escritório. Um rapaz de rosto redondo apresentou-se
como Richard Mayer, em nome do comitê político da
Metalúrgica do Povo. Apresentou o Pastor aos outros.
Camarada Hardleben. Camarada Zingler. Seria esse
Zingler o marido da mulher da festa? O Pastor olhou-o
melhor.
- Que posso fazer por vocês, amigos?
Herr Mayer levantou-se, cerimonioso, e aproximou-se
da mesa do Pastor. — Gostaríamos que o senhor nos
desse a honra de ser o primeiro a assinar nossa petição
contra a bomba de hidrogênio. É um movimento nacional. — Exibiu a petição, encadernada em preto. O
Pastor foi à janela, para lê-la com mais facilidade. Não
era a primeira vez que lhe pediam para assinar uma
petição daquelas.
Olhou a delegação. Herr Zingler estudava o Pastor..
A mulher escutava o som do piano, que chegava claramente até em cima e enchia o escritório de música.
Mayer pensava no que diria em seguida. Finalmente,
falou, acima do som do piano:
— O senhor é contra a bomba, não é?
— É claro — respondeu o Pastor. Nunca fizera
segredo de sua esperança que as armas atômicas fossem
banidas do mundo antes que o destruíssem. A música de
Feter crescia em volume e fervor. O Pastor foi fechar
a porta.
— Não consigo fazer meu filho tocar uma nota suspirou a Camarada Nageler.
O Pastor leu a petição: "Nós, abaixo assinado, como
cidadãos dedicados à paz, condenamos o uso da bomba
de hidrogênio como arma de guerra e deploramos a
política dos países da OTAN, que ameaça as repúblicas
do povo e entrega aos elementos fascistas do capitalismo
ocidental armas destrutivas..."
- O senhor vai assinar? — perguntou o rapaz,
solícito.
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- Bem, não há nada aqui a que eu me oponha basicamente — talvez eu apenas o dissesse de uma maneira
um pouco diferente.
Herr Zingler falou pela primeira vez: - - Apenas
uma questão de palavras, Pastor.
— Mas, em minha posição - - disse o Pastor —
tenho de considerar tanto a forma quanto a origem. A
origem disso é política. E como as autoridades já me
fizeram ver muitas vezes, a Igreja não deve se envolver
em assuntos políticos.
- Mas a Igreja não prega contra a guerra e a
destruição? - - perguntou o camarada Hardleben.
— Sim, mas à sua maneira. Não gosto da idéia de
ver amanhã no jornal: "O Pastor Gottfried foi o
primeiro a assinar a nova petição do Partido."
— Herr Pastor, nós não faríamos isso! — protestou
o rapaz.
— Vocês não fariam, é claro — respondeu o Pastor,
devolvendo a petição.
Herr Zingler levantou-se. - - Desculpe-nos ter tomado seu tempo, Pastor — disse, saindo com a comissão.
Naquela noite os membros do Conselho vieram à
casa pastoral, um por um. A reunião foi feita informalmente, na sala de estar. Frau Gottfried tinha posto o
tapete, pendurado seus quadros favoritos nas paredes e
arrumado as cadeiras em volta de uma mesinha. O
Pastor convidou os conselheiros a fumarem, se quisessem,
embora ele próprio não fumasse.
A palestra preliminar foi agradável. Herr Mueller,
o barbeiro, tinha uma língua afiada e todos riram e se
puseram à vontade, ouvindo-o. Até Kesselmaier riu. O
tipógrafo, Herr Marschall, disse que sua filha, Hildegard,
estava na mesma classe do filho do Pastor, Peter. Herr
Durfel não tinha nada a dizer, mas ouviu atentamente
tudo o que se dizia.
— Tive umas visitas hoje — disse o Pastor, quando
começaram a falar dos negócios da Igreja. E relatou
todo o incidente com o comitê político da fábrica.
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- Se o senhor tivesse assinado, eles teriam desmaiado - - disse o barbeiro. - - Eles nunca esperaram
que isso acontecesse.
Herr Kesselmaier virou-se lentamente para o Pastor
e disse: - - Isso foi um teste de Wilhelm Rettmann.
— O senhor acha? - - perguntou o Pastor.
O barbeiro riu. — Herr Pastor, o senhor logo verá
que quando Rettmann sente dor, Osterstadt geme. Ele
puxa todos os cordões.
— É verdade — disse alguém.
Os conselheiros tinham confirmado sua própria opinião. Ele estava prestes a dizer que conhecera muitos
membros do Partido, treinados em Moscou, como Rettmann, quando Peter desceu as escadas, gritando:
- Papai, venha depressa!
O Pastor pôs-se de pé num instante, precipitando-se
atrás de Peter. Os outros seguiram-no. Do lado de
fora, ouviram passos. Peter olhou na direção de onde
vinha o som, e depois para a calçada em frente à casa.
- Veja aquilo. Vi uns rapazes correndo pela rua!
— exclamou Peter, sem fôlego.
Todos olharam. Na calçada havia uma lata de tinta
derramada e um pincel, ao lado de um esboço de uma
bomba, dentro da qual fora pintado um "H". Abaixo
estava escrito: TRAIDOR.
— Peter, traga um balde e esfregões — disse Gottfried, com calma. Peter entrou em casa.
O tipógrafo olhou a tinta derramada. -- Essa tinta
daria para pintar a sacristia da igreja.
Durfel tocou a manga vazia e disse: — Tenho certeza de que Rettmann pôs o pincel nas mãos deles.
O barbeiro balançou a cabeça. — Nada disso. Eles
aprenderam a lição muito bem.
Todos olharam para o Pastor.
— Na letra do nosso hino nacional, — ele disse
tristemente — "eis que das ruínas se ergue uma nova
geração..."
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entrou na sala de música e foi para o piano. O
professor Steffl lhe pedira que trouxesse algumas
músicas que ele soubesse tocar bem, e Peter selecionara
peças de Brahms, Mozart e Chopin. O Professor Steffl
parecia realmente interessado no talento de seu novo
aluno e Peter se alegrava de ser alvo da atenção de seu
mestre.
Peter começou a tocar exercícios, concentradamente,
e não percebeu que duas moças tinham chegado à porta
da sala e ouviam. Anneliese Zingler e Hildegard Marschall eram amigas íntimas e estavam fascinadas por
Peter. O fato de ele ser filho do Pastor apenas aumentava
o interesse, pois ambas trabalhavam ativamente na igreja
e sentiam uma simpatia especial por outros cristãos.
Peter levantou o olhar e notou-as. Parou de tocar
e convidou-as: — Entrem, estou sozinho aqui. Estou
esperando o Professor Steffl.
Anneliese ficou um pouco embaraçada, mas chegouse ao piano. — Toque um pouco mais. Está muito
bonito.
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— Ah, isso não é nada, só barulho. Eu estava
esquentando os dedos para a audição com o Professor.
— Mas continue a tocar. Qualquer coisa — pediu
Anneliese.
Peter envaideceu-se por esse interesse em sua música. Era bom tocar para essas duas moças que o admiravam. Tirou um álbum de sonatas de Mozart da pilha
de música e começou a tocar a Sonata em Ia bemol.
O Professor Steffl entrou na sala. Peter interrompeu a peça, falando: — Bom dia, Professor.
— Bom dia, Gottfried. Bom dia, meninas. Agora,
se as senhoras nos derem licença, tenho negócios a tratar
com nosso músico.
Anneliese e Hildegard coraram e saíram.
O Professor pediu a Peter que lhe mostrasse três
ou quatro de suas peças favoritas. Peter apanhou uma
de cada compositor e o Professor Steffl anotou os nomes
em uma caderneta. Tirou um cronômetro e pediu a
Peter que as tocasse. Enquanto Peter se perdia na
música, o Professor andava de cá para lá, com o relógio
na mão. Anotou o tempo exato de cada composição e
quando Peter acabou, disse: - - A Balada de Chopin.
É o tamanho exato e a música ideal. Você vai tocar
na fábrica amanhã.
— Na fábrica? Não compreendo — disse Peter.
— Você sabe da excursão à fábrica, amanhã, não é?
— Sei, a minha classe vai, mas o que é que isso tem
a ver com Chopin?
— Muito simples, meu filho. Os trabalhadores da
Metalúrgica do Povo vão nos mostrar a fábrica amanhã
e nós vamos lhes oferecer um programa de recreação.
Você não será o único a tocar. É uma grande oportunidade para você, Gottfried.
- Mas, Professor, eu preciso de mais tempo para
estudar melhor essa música. Nunca toquei-a em público,
antes.
O Professor Steffl soriu. - - Essas pessoas não são
críticos de música. São operários da fábrica. Eles
vão achar ótimo. Não se preocupe.
Peter sentiu-se ao mesmo tempo satisfeito e aflito.
Ele adorava tocar mas as circunstâncias dessa audição
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o confundiam. Sua mãe se chocaria se ele dissesse que
ia tocar a Balada de Chopin sem nenhum preparo. Seu
pai quereria saber se havia nessa excursão implicações
políticas. Quando chegou no corredor encontrou Anneliese, esperando-o.
— Alô!
Anneliese olhou e sorriu. — Alô, como foi? -- Peter
deu de ombros. Anneliese saiu com ele. — O Professor
Steffl ficou satisfeito, não foi? Foi tudo bem, não?
— Sim e não.
— Não sou muito boa em quebra-cabeças. Não
compreendo — disse Anneliese. Então, querendo mudar
de assunto, ela perguntou: — Você vai passear ou vai
para casa?
— Estou de bicicleta aqui — respondeu Peter. —
O que você vai fazer?
— Hoje vou passear. Bem, depois eu o vejo, Peter.
Peter sabia que essa era a sua oportunidade para
falar com Anneliese. Não queria que ela pensasse que
ele estava querendo fazer mistério. Ainda estava um
pouco confuso com a tarefa que o Professor Steffl lhe
impusera e queria pensar.
— Se você não tem de ir logo para casa, podíamos
ir conversar em algum lugar.
— Ah, eu gostaria muito. Sei um lugar bom —
respondeu ela.
Anneliese levou Peter a um de seus locais prediletos.
Explicou que vinha ao lago sempre que queria pensar,
ler ou descansar. Havia uma pequena elevação junto
ao lago onde eles se sentaram para contemplar a natureza. O lago azul espraiava-se na frente deles. Lá atrás,
a cidade descançava contra o céu, a agulha da igreja
montando guarda como uma sentinela. Anneliese falou
da paisagem e como se sentia feliz ali. De repente,
percebeu que Peter não estava prestando atenção. Estava de pé, à margem do lago, arremessando cascalhes.
— O que é, Peter?
— Nada — ele respondeu, sem olhá-la.
— Você disse que queria conversar.
— Para que aborrecê-la?
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Anneliese ainda estava animada e retrucou: — Por
quê não? Estou interessada, Peter.
Ela estava sendo simpática, pensou Peter. Virou-se
para olhá-la. — Ah, não é nada, é que eu vou tocar na
fábrica amanhã.
— Mas é ótimo, não é? Que bom eles terem pedido
a você para tocar!
— Você não compreende, Anneliese. É meu pai.
Na certa haverá política metida nisso e papai vai querer
saber o que é e eu não vou poder dizer porque eu mesmo
não sei, já que ninguém me disse. Papai nunca vai
compreender uma coisa dessas. Não sei se falo com
ele ou não.
— Mas você vai ter de dizer, não é, Peter? Quer
dizer, ele não vai descobrir mesmo?
- Não sei o que vou fazer, Anneliese.
Na manhã seguinte, ao café, Peter estava acabrunhado. Pediu licença iogo que acabou de comer e subiu
para seu quarto. Tirou o álbum de Chopin da pasta e
ficou deitado, estudando a partitura. Ele muitas vezes
decorava assim, como sua mãe lhe ensinara. Era difícil
concentrar-se. Desejou que pudesse riscar aquele dia
e aquela excursão.
Dois caminhões da fábrica esperavam no páteo da
escola, ao meio dia, quando Peter e seus colegas saíram.
A Metalúrgica do Povo estava situada a alguns quilômetros da cidade, e a excursão nascera de um convite do
comitê político dos trabalhadores. Era uma tática de
efeito mútuo, pois não apenas os estudantes ficariam
impressionados com a devoção e zelo dos trabalhadores
pelo comunismo, como os operários veriam o talento dos
estudantes em um programa recreativo.
O primeiro caminhão logo se encheu com a rapaziada
animada da JLA. Peter saltou para o segundo caminhão.
Debruçou-se e ofereceu a mão para Hildegard e depois
para Anneliese. Dehmert e Herr Starke, que tinham
estado a segurar bandeiras e conferir nomes, subiram
e se juntaram a eles. Os caminhões estavam enfeitados
com retratos, bandeiras e flâmulas. De um lado da
carroceria uma faixa proclamava: "A Metalúrgica do
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Povo saúda nossos estudantes". Um retrato de Lênin
se destacava entre as faces jovens. Do outro lado do
caminhão, uma outra faixa dizia: "A energia de nossa
juventude dedicada à vitória do Socialismo". Na trazeira do caminhão, estava pregado um enorme escudo da
JLA, com seu sol nascente, símbolo de um Novo Dia.
Foi um passeio alegre. Herr Starke cantava com
eles uma canção tradicional em momentos como esse.
Peter também cantou e pela primeira vez, desde que
chegara em Osterstadt, sentia-se ligado a seus colegas.
No carro dourado vamos passear
Você, eu e todos os outros.
Nessa viagem você verá
Tantas coisas que irá amar!
Um fotógrafo estava em cima do portão da fábrica
quando o caminhão chegou. Anneliese viu seu pai na
comissão de recepção e mostrou-o a Peter. Herr Steffl,
como convinha à sua dignidade e posição, ia na cabine
do chofer. Ele e Herr Steffl cumprimentaram os membros do comitê político quando os estudantes eram levados por uma porta sobre a qual se lia: "Nós nos
•orgulhamos de vocês}"
O barulho dentro da fábrica era incrível. Muito
acima das brocas e das serras, um guindaste ruidoso
virava cadinhos com aço candente em fôrmas. Tudo
era muito excitante para Peter, empurrado de uma
demonstração à outra.
Finalmente, chegou a hora de os estudantes fazerem
sua parte. Foram para o Salão de Cultura da Fábrica,
aprimoradamente decorado com retratos de heróis e mais
slogans: "Uni-vos, Trabalhadores do Mundo!", "Toda
nossa energia pelo Socialismo"!, "Juventude Marxista!"
Do outro lado do Salão o Professor Steffl fez um
sinal e Peter atravessou a massa de trabalhadores e
estudantes e foi sentar-se com ele.
— Vamos ficar sentados deste lado, para que, quando
você for anunciado possa ir para o piano sem demorar.
Tudo bem?
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— Acho que sim. Como é o piano?
—Não deve ser grande coisa. Está um pouco desafinado e talvez uma ou duas teclas não toquem, mas
não se importe.
Peter agüentou um poema dramático, declamado
por uma moça de sua turma. "Goethe deve estar tremendo", pensou.
Já estudei Filosofia
Jurisprudência e Medicina.
Até mesmo, ai de mim!, Teologia
Do principio ao fim, com afinco.
Contudo, hoje sou, com todo o saber,
Um néscio — tão ignorante quanto antes.
Ah, quisera eu poder calar
Tudo aquilo que não sei!
Quisera eu achar a força motriz
Que conduz o mundo, e guia seu curso,
Suas origens e seus poãêres explorar —
E não mais pesquisar palavras vazias.
Peter julgou que seria o próximo, mas entrou um
acordeonista seguido por meia dúzia de moças vestidas
a caráter. Fizeram voltas, dançaram, sorriram e agradeceram. Os operários aplaudiram entusiasmados. Era
um ajuntamento de gente suja e gordurosa e estavam
vestidos com suas roupas de trabalho. A fuligem e o
suor de seus rostos lhes davam uma aparência estranha.
Então Peter viu Dehmert em pé, em frente à platéia, e numa voz que indicava que ele havia decorado
palavra por palavra, disse:
— Antes de terminarmos nosso programa, permitam-me expressar nossa gratidão por tudo que nos foi
•dado sentir hoje. — Aplausos. — E em troca — continuou — como vocês produzem hoje para nós, cresceremos
na compreensão de nossa herança socialista para que
amanhã sejamos merecedores desse legado. — Novos
aplausos.
Então, virando-se para o outro lado do salão, onde
o Professor Steffl estava com seus músicos, Dehmert
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anunciou: — Agora, uma interpretação de nosso colega,
Peter Gottfried.
Peter olhou para o professor Steffl, que se limitou
a balançar a cabeça.
Peter sentou-se ao piano e apresentou suavemente,
mas com firmeza, o tema inicial. Quase imediatamente,
os aplausos da assistência acabaram e ele comandou uma
sala silenciosa.
Peter estava emocionalmente ligado à sua assistência
em todo o transcorrer da execução e sabia disso. Isso
o surpreendia e o excitava. Não notou o fotógrafo
que chegou à frente do palco e enquadrou-o no visor de
sua máquina, contra um escudo da JLA e a faixa:
"Juventude Marxista l". Um relâmpago e um clique da
objetiva marcaram o momento.
No dia seguinte o momento foi recriado para os
leitores do jornal da comunidade, "A Voz do Povo", que
era também o órgão oficial local do Partido. A fotografia estava em destaque na primeira página.
Na barbearia, Herr Mueller conseguia rir por fora,
mas por dentro sentia-se doente quando seus fregueses
viam a fotografia de Peter e faziam comentários. —
Parece que o filho do Pastor está começando do lado
seguro em Osterstadt, não é?
Na tipografia, Herr Marschall costumava olhar os
clichês dos jornais do ponto-de-vista técnico, quanto aos
contrastes, meios-tons, cortes, etc. Mas quando viu a
fotografia de Peter não pensou em mais nada senão na
exploração política do filho do Pastor. Sua filha Hildegard era amiga de Peter e entendia sua posição, mas,
e os outros jovens que olhavam a Igreja como o último
baluarte contra o "evangelho" ateísta do Marxismo?
Como interpretariam a fotografia?
Otto Zingler abriu o jornal em cima da mesa, diante
de sua mulher e da Anneliese. — Vejam - - disse vejam só isso!
Frau Zingler olhou para o jornal por um momento
e murmurou baixinho, - - Que vergonha. .. que vergonha !
Anneliese teve apenas um pensamento; a fotografia
lhe fez recordar sua conversa anterior com Peter. Teria
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ele dito a seu pai que iria tocar, ou seu pai soubera
disso depois de ver o retrato de seu filho no jornal?
Na casa pastoral não se disse nada sobre a fotografia
durante o dia inteiro.
Frau Gottfried chamou a família para jantar. Peter
estava ao piano e o Pastor Gottfried em seu escritório.
Peter foi lavar as mãos na pia da cozinha. Quando
entrou na sala de jantar, notou imediatamente que alguma coisa ia mal. Seu pai estava sentado em silêncio
e Peter notou que havia tristeza em seu olhar.
— Alguma coisa está errada, não é? — perguntou
Peter. Seu pai limitou-se a mostrar-lhe o jornal dobrado
em cima da mesa. Peter reconheceu-se imediatamente.
Agarrou o jornal e leu sobre sua fotografia em três
colunas:
ESTUDANTES CONFRATERNIZAM-SE
COM OPERÁRIOS.
Seu pai limpou a garganta. — Agora é um pouco
tarde, mas você não acha que eu e sua mãe merecemos
uma explicação?
Foi um momento terrível. Peter sentiu-se tomado
por embaraço, vergonha e arrependimento. Entretanto,
estava também indignado e perplexo. Sentia que tinha
sido enganado. — Eu não sabia o que era. . . eu não sabia
que iam tirar retratos! Dou-lhe minha palavra, Papai.
Muito calmamente, o Pastor lhe disse: — Peter, eu
nunca duvidei de sua palavra. — O Pastor se esforçava
para conter sua indignação. Apanhou o jornal e batendo
na fotografia com o dedo, disse: — O que é de se lamentar não é o que você fez, mas como foi usado. Isso pode
ser facilmente empregado para me embaraçar como
Pastor. — Depôs o jornal novamente e olhou para Peter.
— Você devia ter-me dito antes.
O que Peter podia dizer? Sabia que tinha ferido
seu pai. Percebia agora que tinha sido um erro não
confiar nele. Mas o que poderia dizer? Estava quase
em lágrimas. — Perdão, Papai. Sinto muito.
O Pastor suspirou. Tinha estado indignado com a
máquina de propaganda do Partido e com Peter por se
ter deixado usar ingenuamente, mas nesse momento seu
coração de pai falou mais alto e olhou seu filho com
ternura.
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— Eu sei disso, Peter. É difícil. — Sorriu compreensivamente. — Mas como filho de Pastor você tem
mais responsabilidades que os outros. Sempre haverá
momentos em que se tem de tomar atitudes firmes —
sim ou não.
Peter olhou para seu pai e disse: — Geralmente é
NÃO.
Frau Gottfried ouvia a conversa da cozinha. Quando
sentiu que chegara o momento, apanhou a terrina de
sopa e entrou na sala falando com animação. — Agora
eu tenho uma pergunta a fazer. Peter, como foi a
audição?
Peter sorriu. — Bem, o Chopin é difícil. Eu tinha
dito ao Professor Steffl que nunca havia tocado a Balada em público antes,, mas ele não deu importância.
Praticamente me intimou a tocar. Se eu tivesse estudado
mais um dia teria sido melhor, mas errei pouco e acho
que eles gostaram.
— Toque para mim esta noite. Você deve melhorá-la.
O Pastor interrompeu a conversa. — Chega, músicos.
Estou com fome. — Inclinou a cabeça e fez a oração
de graças. — Senhor Deus, Pai celestial, dai-nos essas
bênçãos por Jesus Cristo, nosso Senhor. . . — Peter e
sua mãe esperaram pelo Amem. Levantaram um pouco
as cabeças, mas o Pastor ainda tinha a sua inclinada.
Abaixaram os olhos novamente e ele continuou: — E
Vos agradecemos, Senhor, pelas outras dádivas, de música
e talento. Permiti que possamos usar sempre esses talentos para Vossa glória, e sempre mostrar nossa gratidão
por tudo que temos — e por tudo que somos. Amém.
Uma campainha da porta soou uma vez e depois
com mais insistência. Trocaram olhares e o Pastor
olhou o relógio. Maria foi à porta.
Sentiu um súbito aperto na garganta, quando a luz
da sala revelou um policial de pé. Parecia nervoso e
preocupado. Olhou furtivamente para a rua e perguntou: — Eu poderia falar com o Pastor, por favor?
Maria não precisou chamar seu marido porque a
curiosidade o fizera ir à porta para ver do que se tratava.
— Alguma coisa errada? — perguntou.
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— Não, — respondeu o policial — e não é oficial.
Posso entrar?
— Não oficial? — O Pastor Gottfried hesitou. Um
policial comunista uniformizado não traz geralmente
boas notícias e Gottfried quis se certificar de que isso
não era uma cilada. — Então, para sermos mais corretos,
não poderia ser em outra hora? Estamos jantando agora.
O policial persistiu. — Herr Pastor, é muito importante !
O Pastor não poderia recusar-se agora e afastou-se
para deixá-lo passar. Mas ele não entrou. O som de
passos na calçada trouxe uma expressão de alarme a
seu semblante. Seus olhos saltaram da rua para a entrada da casa do Pastor e então para o quintal. De repente,
ele saltou sobre o muro, perdendo-se na escuridão.
O Pastor e sua mulher ficaram chocados. O que
era isso? A sombra de dois patrulheiros que se aproximavam os fizeram voltar para dentro e fechar a porta.
— Não oficial? A essa hora? O que você acha? —
perguntou o Pastor.
— Ele parecia muito preocupado — respondeu
Maria. — Nós não devíamos tê-lo deixado entrar logo?
A mesma pergunta estava dando o que pensar ao
Pastor. - - Talvez eu devesse... Mas homens melhores
do que eu abriram suas portas para dificuldades nesta
cidade. Se for importante, ele voltará.
Maria olhou para o Pastor. Em sua mente permanecia a imagem do policial assustado.
— Sim, espero que ele volte.
Na escola, o próprio Peter percebeu o que as moças
de sua classe já tinham notado antes: que ele passava
a maior parte do tempo em companhia de Anneliese
Zingler. Peter não admitia que isso fosse qualquer coisa
mais que uma boa amizade. Achava Anneliese bonita,
inteligente e uma pessoa com quem se podia conversar
e gostava de sua companhia.
Dehmert estava de costas para a turma e sob o
olhar vigilante e aprovador de Herr Starke, desenrolou
um cartaz e o exibiu à classe. A palavra BERLIM
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destacava-se em letras maiúsculas. O cartaz era o anúncio de um grande festival de juventude. Evidentemente
a JLA tomaria parte proeminente no festival, pois lá
estava o seu escudo no cartaz. Dehmert virou-se para
seus colegas e disse:
— Herr Starke pediu-me que transmitisse a vocês
os agradecimentos do comitê político da fábrica pela
nossa apresentação.
Herr Starke começou a aplaudir e todos bateram
palmas ruidosamente. Dehmert continuou: — Tenho
algumas notícias que interessarão a vocês. Como resultado direto de nossa participação no programa recreativo da fábrica, o comitê político nos disse que está
considerando a possibilidade de patrocinar a ida da delegação de Osterstadt ao Festival de Berlim.
Suas palavras foram recebidas com aplausos e Dehmert veio se sentar em seu lugar, atrás de Peter.
- Vamos ter sempre notícias do Festival de Berlim
e da forma como poderemos participar — acrescentou
Herr Starke. — Com o talento que temos em nossa escola,
podemos muito bem competir com cidades maiores.
Apanhou uma pilha de papéis em sua mesa e entregou-os aos alunos da primeira fila, pedindo-lhes que os
distribuíssem. — Isso veio de Berlim. É um documento
muito importante — um questionário. A auto crítica
é sempre incentivada em nossa sociedade. Essas questões lhes ajudarão a examinarem-se. Vejamos.
Peter deu uma olhadela casual nas questões. Tentou
se desinteressar, mas à medida que percorria a página,
encontrava alguma coisa na objetividade daquelas questões que o perturbava.
1.
2.
3.
4.
5.

Quais foram as ocasiões mais significativas de
minha vida?
Qual é a minha posição na Juventude Livre
Alemã?
Qual é a minha posição no Exército do Povo?
Qual é a minha atitude em relação à nossa
sociedade socialista?
Quais os problemas que me preocupam mais?
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Que profissão desejo seguir?
Quais foram as influências predominantes em
minha formação social?

— Quero repetir que esse é um documento muito
importante -- disse Herr Starke, passeando pela sala e
observando as reações dos estudantes enquanto liam as
questões. — As suas respostas nos dirão o quanto vocês
amadureceram na compreensão do socialismo, isto é, se
vocês merecem as oportunidades que a República do
Povo lhes oferece.
Maria Kaufer levantou o braço. -- Quando devemos
devolver o questionário, Professor?
- Vocês terão bastante tempo. Até as provas
finais. Desejamos as melhores respostas possíveis. Não
uma ou duas frases apressadas, mas avaliações cuidadosas. Considerem isso como uma oportunidade para se
expressarem. Suas vidas são cheias e excitantes. Examinem suas experiências. Pensem cuidadosamente antes
de escreverem uma palavra, pois suas respostas serão
arquivadas com seus requerimentos para admissão nas
escolas superiores que vocês escolherem.
Peter só começou a entender perfeitamente o que
Herr Starke dissera quando voltava para casa. Seria
difícil para ele responder essas questões honestamente.
Difícil? Peter percebeu subitamente que seria impossível responder honestamente essas perguntas sem se meter
em complicações. Talvez fosse melhor não incomodar
seu pai agora. Afinal de contas, não precisava entregar
o questionário no dia seguinte. Mais tarde pensaria
nisso.
Anneliese e sua mãe estavam conversando a respeito
do questionário, na cozinha, quando Herr Zingler voltou
da fábrica. Apanhou o questionário para ver e Anneliese explicou a importância que seu professor lhe dava
e como era difícil para ela respondê-lo.
— Você pode responder isso de olhos fechados, Anneliese. Escreva o que está escrito no jornal do Partido
e pronto.
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Anneliese franziu a testa. — Não é tão fácil assim,
Papai.
Frau Zingler virou-se da pia, onde estava lavando
vegetais, e disse: - - E não seria o que ela acredita!
Herr Zingler lançou-lhe um olhar cortante. - - E
que é que ensina a ela no que acreditar? -- Olhou para
sua filha e disse-lhe: — Você sabe o que deve escrever.
— Sim, eu sei, mas não vou escrever! -- Anneliese
levantou o queixo com a mesma teimosia de sua mãe.
Frau Zingler veio para o lado de sua filha e enfrentaram
juntas o dono da casa. — O que você está tentando fazer?
- perguntou Frau Zingler com raiva. - - Já não chega
lhe ensinarem mentiras? Ela tem de mentir também?
Herr Zingler foi à pia da cozinha e apanhou um
rabanete. Trouxe-o e o segurou debaixo do nariz de
Anneliese. — Você está vendo isso?
Anneliese olhou para seu pai, intrigada.
— Morda-o. Morda-o!
Anneliese olhou para sua mãe, depois para seu pai
e mordeu o rabanete. Herr Zingler levantou-se à sua
frente.
- É isso que estou dizendo. Seja como um rabanete -- vermelho — mas só por fora!
Não, não se referiu ao questionário em sua casa.
Mas o Pastor logo soube de sua existência, na reunião
do Conselho da Igreja daquela semana, quando um dos
questionários foi passado de mão em mão, para que todos
pudessem vê-lo.
Quando o Pastor o leu e aquilatou todo o significado
de cada uma das sete questões, pensou logo em seu filho.
Por que Peter não lhe dissera nada? Este pensamento
o incomodou.
Herr Durfel parecia ter um espinho nas costas.
Depois que o Pastor acabou de ler o questionário, ele o
apanhou, mostrou-o ao grupo, indagando: - - Por que
tanta discussão a respeito de um papel? Com todo o
respeito, Herr Pastor e Conselheiros, eu acho que depois
do que aconteceu aqui antes, nosso problema é sobreviver.
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Marschall zangou-se. - - Você tem filhos que devem
responder a essas perguntas? Você faz a menor idéia
de como minha filha pode responder a essas perguntas?
- Apanhou o questionário das mãos de Durfel e apontou
uma das questões. — "Qual é a minha posição na Juventude Livre Alemã?" O que é que uma jovem de educação
cristã pode responder?
Do canto da sala, onde estivera assistindo, Herr
Mueller, o barbeiro, falou, com um sarcasmo amargo
na voz: - - Ora, todos sabem. É a fonte dos lutadores
de amanhã pelo socialismo e pela paz!
- Os comunistas de amanhã - - disse Herr Kesselmaier.
- E ateus - - acrescentou o sacristão.
- Apenas um pedaço de papel, hein? Chantagem,
é isso que é! -- explodiu Herr Marschall. Enfureceu-se
novamente, mas acalmou-se. - - E o que é que faz você
pensar que eles ficarão satisfeitos com palavras? Se
as crianças escreverem que a Juventude Livre Alemã é
ateísta - - fez um gesto de cortar o pescoço - - adeus
escola, universidade, tudo. Mas, se seguirem a linha do
partido - - ironicamente, Herr Marschall levantou-se e
fez uma mesura — "Muito bem! Perfeito! Agora,
assinem a q u i . . . e podem ir buscar o uniforme". Chantagem !
- E vai mais além. - Todos viraram-se para o
Pastor, que não estivera discutindo com eles. Esperaram por suas palavras. — Mente-se uma vez e compra-se
um pouco mais de tempo. Diz-se a verdade e sofre-se.
É diabólico. Cada uma das questões foi preparada deliberadamente para separar os lobos dos cordeiros políticos. — O Pastor imaginava o que Peter iria responder
a "Qual é a minha atitude em relação à nossa sociedade
socialista?"
Herr Marschall debruçou-se para o fazendeiro. Como seu filho vai resolver isso, com um pai que está
resistindo à coletivização ?
Kesselmaier reconhecera o questionário como uma
armadilha, quando seu filho o mostrou à família. Olhou
para Marschall, para o Pastor, e suspirou. A fadiga de
uma guerra psicológica - - alto-falantes, refletores, fo-
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lhetos e outras técnicas durante semanas — quase o
exauriam de suas forças. - - Tenho medo de não podermos
mais agüentar muito tempo. Está ficando insuportável.
E se a pressão é grande demais para nós, que dizer
de nossos filhos?
Herr Kraus estava de pé, junto ao quadro-negro,
onde ainda permaneciam as anotações da lição da Bíblia.
O texto era Coríntios 1: 13. "Se eu falasse as línguas dos
homens e dos anjos, mas não tivesse amor..." Aproximou-se do Pastor e perguntou ansiosamente: — O senhor
não pode fazer nada, Herr Pastor?
A pergunta fez Gottfried lembrar-se de alguma
coisa. Pensou um momento e começou a divagar. Não
iria dar certo.. . isso é fantástico. . . mas valia a pena
tentar. Então respondeu: - Talvez possa. Não sei.
Mas, afinal de contas, um homem ainda tem o direito
de dizer o que pensa.
— Somente uma vez — disse o barbeiro.
Na manhã seguinte, Gottfried passou mais tempo
que de costume em seu escritório. Acostumara-se, em
todos aqueles anos, a começar seu trabalho lendo a Bíblia. Frente às dificuldades que os cristãos encontravam
para enfrentar o comunismo, ele achava essencial obter
força e inspiração nas Escrituras e na oração.
Hoje sua alma estava em tumulto. Prometera aos
membros do Conselho tentar fazer alguma coisa sobre
o questionário. Na noite passada a idéia lhe parecera
viável, mas de dia tornava-se absurda.
Durante a reunião, o Pastor se lembrara de seu
primeiro encontro com o Secretário do Partido, quando
Herr Rettmann saíra de seus hábitos para lhe dar as
boas-vindas de Osterstadt. - - Venha quando quiser, Herr
Pastor. Minha porta estará sempre aberta para discutir
esses problemas.
Rettmann fora sincero ou isso fazia parte de sua
representação protetora? Gottfried lutou com a pergunta: "Devo ir falar a Rettmann a respeito desse questionário? Ou isso só tornará as coisas piores?" Gottfried
se desgostava consigo mesmo por vacilar e não podia
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deixar de sentir apreensão por uma discussão sobre o
questionário com o homem que, com certeza, era o responsável p-or sua criação. "Rettmann poderá considerar
isso como um desafio direto à sua autoridade. Como
poderei ser diplomático, e ao mesmo tempo, incisivo?"
Finalmente, Gottfried decidiu-se. "Tenho de ir! Tenho
que tentar! Afinal, que tenho a perder?"
No escritório de Rettmann, as amabilidades preliminares foram quase dispensadas. O Pastor achou que
o Secretário, apesar de não perder nunca sua postura
amável, estava naquele dia muito mais brusco do que
na primeira vez que se encontraram.
Gottfried resolveu não contornar o propósito de
sua visita. - - O senhor foi amável, Herr Rettmann, em
me convidar a discutir com o senhor qualquer problema
que surgisse. Eis porque vim aqui hoje. Há um problema —
— Um problema. . . Qual ?
- O novo questionário distribuído pela escola. Vim
pedir-lhe que o retire.
— Retirá-lo? Por que?
— O questionário coloca uma criança numa posição
impossível, Herr Rettmann. Naturalmente o senhor
admite que um jovem de formação cristã não pode em
sã consciência dar respostas que as autoridades considerem aceitáveis.
- Mas, Pastor, tudo o que pedimos é a verdade. O
senhor receia que seus pequenos cristãos mintam?
— A tentação está presente -- respondeu o Pastor.
Sentiu que não poderia sustentar aquela discussão com
o Secretário do Partido. Mas, já que começara, tinha
de ir até ao fim. - - É cruel submeter uma criança a
tal pressão. Se suas respostas não seguirem a linha
do Partido, ela não terá educação superior!
Rettmann levantou-se e foi até à janela. — Herr
Pastor, o senhor, sendo um homem razoável, reconhecerá
que há certos direitos e obrigações envolvidas nesse caso
que estão além de sua competência como eclesiástico.
— Não entendo bem. Direitos? Obrigações?
— Sim. Nós fornecemos a educação — continuou
Herr Rettmann com ênfase. — Por essa razão, temos de
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nos certificar de que apenas aqueles que compreendem
nossa sociedade gozem suas vantagens. E quanto aos
direitos, Herr Pastor, mesmo o senhor concordará conosco : nós, que operamos a escola, temos o direito de decidir
o que vamos ensinar, e quando.
- Não concordo.
- Concorde o senhor ou não, o sistema de educação
e seu funcionamento não é de sua competência.
- Mas a consciência das crianças de minha Igreja
é — disse o Pastor, calmo, mas com o peso de um homem
que sabe que está para ser derrotado. Então, acrescentou: - - É por isso que vim aqui, Herr Kettmann. O
senhor não vai reconsiderar o questionário?
Rettmann balançou a cabeça. - - Não. Mesmo que
ele tivesse saído daqui deste escritório, e não de Berlim,
eu não o retiraria.
O Pastor sabia que não adiantava insistir. Jogara
e perdera. Mas fizera o que tinha de fazer. Encaminhou-se para a porta. Rettmann não se levantou. Em
vez disso, abriu a gaveta e tirou uma ampliação em papel
brilhante. Empurrou-a sobre a tampa da mesa, de modo
que o Pastor a visse. Era a fotografia de Peter ao
piano, sob o dístico "Juventude Marxista".
- Herr Pastor, quero felicitá-lo por seu filho. É
um rapaz de talento. O senhor acha que pode ameaçar
seu futuro? Quer ficar com essa fotografia?
— Não, obrigado.
O espinho da derrota o feria e ele se permitiu um
inequívoco tom de desprezo ao dizer: - - Boa tarde, Herr
Rettmann. - - Ao abrir a porta, a mesma fotografia de
Peter atingiu-o novamente, num cartaz de propaganda.
O pastor via que a máquina de publicidade do Partido
iria explorar a fotografia de seu filho até esgotá-la.
De volta à casa. havia lágrimas de raiva em seus
olhos. Como se a humilhação de perder a escaramuça
com Rettmann não fosse bastante, era-lhe amargo ver
que seu próprio filho estava sendo apresentado como um
herói do marxismo;.
O cartaz de propaganda permanecia em sua vista.
Parecia que todos os quiosques e vitrinas estavam co-
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bertos com cartazes de propaganda. As figuras, cores
e símbolos misturavam-se com as lágrimas de seus olhos
e era como se o rosto de Peter o estivesse olhando por
todos os lados.
Ao entrar em casa o Pastor ouviu a música que
vinha da sala. Não parou para conversar com seu filho
e foi diretamente para seu escritório. Tirou o paletó
e vestiu uma blusa. Tentou concentrar-se no seu sermão
para domingo, mas o esboço que traçara pareceu-lhe
penosamente inadequado à luz de seu encontro daquele
dia com o regime. Tinha de se forçar ao trabalho.
Tentou limpar a sua mente. Foi à estante de livros e
achou vários comentários favoritos que lhe ajudariam
a ver melhor seu texto. Pensou em escolher um texto
livre, ao invés de seguir o programa preparado do
estudo da Bíblia. A música de Peter, que chegava até lá,
impedia-o de fechar a mente a tudo que não fosse seu
problema teológico. Estaria sendo leal com seu filho?
Não podia esperar que Peter entendesse as implicações
políticas de sua música. A arte devia estar isenta de
pontos-de-vista partidários. Martinho Lutero dissera:
"Toda música deve ser feita para a glória d'Aquêle que
a criou para nós". Achou que podia dar essa filosofia
a Peter, mas seu filho nem mesmo lhe falara acerca do
questionário. Por acaso ele não o consideraria importante ou estaria com medo de seu pai? Peter estaria sendo leal? Não deveria enfrentar as realidades do mundo
como todos os outros?
Gottfried resolveu falar com Peter. Seria agora,
de uma vez. Desceu à sala e ficou ouvindo, até Peter
acabar a peça que estava tocando.
- Você está cada dia melhor. Estou orgulhoso de
você.
Peter olhou para seu pai e sorriu agradecido.
- Mas estou preocupado, Peter, porque os comunistas parecem que estão orgulhosos de você também e isso
me parece perigoso.
— O senhor está falando da fotografia no jornal?
Eu lhe disse, eu não sabia. ..
- Não está apenas no jornal. Agora está em um
cartaz. Eu o vi hoje no escritório do Secretário do
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Partido. Você vai me censurar por imaginar o que
poderá vir em seguida?
— Mas, papai, o senhor fala como se fosse culpa
minha. O que é que eu posso fazer?
Gottfried percebeu que poderia perder novamente.
Talvez tivesse levado essa questão muito depressa ou
diretamente demais, pois Peter agora estava na defensiva
e o Pastor sentia que uma outra barreira estava se
levantando entre eles. Suavizou o tom e disse: - - Meu
filho, você tem de tomar cuidado. Eles estão usando
você.
- Não acho que possam - - retorquiu Peter, alto e
desafiante.
— Peter, você é muito jovem. Contra eles, bem
- o pastor procurava as palavras adequadas - - contra
eles você é como o homem que montou num tigre: depois
de subir, não pôde descer. Se descesse, seria devorado.
Às vezes fico pensando quanto tempo você pode agüentar
esse tipo de pressão.
Peter estava ofendido e embaraçado. Tinha vontade
de lutar contra seu pai. - - Pelo amor de Deus, papai,
só porque eu toco piano não quer dizer que eu passei
para o outro lado.
Gottfried andou de um lado para outro na sala. —
Não sei se você chegaria a saber quando passasse para
o outro lado. - - Parou, voltou-se e fitou seu filho até
que o rapaz olhou para ele. - - O que você vai fazer
a respeito do questionário?
Peter balançou a cabeça e olhou para baixo. Seus
dedos tocaram preguiçosamente as teclas do piano. Como posso responder uma coisa daquelas? Uma resposta errada e acabo sem nada. Nada de conservatório,
estudo, etc.
- Peter — interrompeu seu pai — você não precisa
me dizer como aquelas perguntas são capciosas. Eu já
as li e discuti com uma porção de pessoas e estou esperando que eu e você possamos fazer o mesmo. - - Pôs a
mão no ombro de Peter. — Mas, meu filho, eles se esqueceram de uma questão.
Peter intrigou-se.
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— "Que espécie de homem eu quero ser?" Vou
comprar um pouco mais de tempo com um punhado de
mentiras e me vender um pouco agora, um pouco mais
tarde, mais um pouco depois?
Peter olhou para o Pastor e este podia ver que seu
filho estava tão confuso quanto assustado. -- Eles disseram que queriam a verdade.
— Mas a verdade deles - - redarguiu o Pastor,,
muito calmo. - - Talvez fosse melhor você não escrever
nada.
— E acabar sem nada?
— Se você vender sua consciência pedaço por pedaço, como você vai acabar?
Por que Peter era tão teimoso? O Pastor percebia
agora que Peter se recusava a considerar as coisas
racionalmente e o entendimento entre eles parecia tornar-se tenso e difícil. Entretanto, ele não podia trair
sua responsabilidade de pai perante Deus.
— Peter, você quer ser um músico.. . um professor,
um artista. Mas se você trocar sua alma por uma
carreira — e não me importa quão bem você toque ou
quão famoso você se torne - - então nada é o que você
será. E o pior é que você saberá disso.

A

A PALAVRA E OS SACRAMENTOS

^URANTE anos, o Pastor Gottfried levantara-se cedo,
nos domingos. Gostava de meditar sem pressa.
Quando se sentia preparado, lia o texto final mais
uma vez e orava para que seu sermão fosse o mais
apropriado possível a cada pessoa que o ouvisse. Friedrich Gottfried sentia-se feliz em ser Pastor, a despeito
das dificuldades daqueles dias. Estava realmente fazendo o que queria e não duvidava de que tinha sido escolhido pessoalmente por Deus para o ministério.
Verificou o manuscrito do sermão e certificou-se de
que a Bíblia e o hinário estavam marcados nas páginas
certas. Olhou cada um dos hinos que tinha escolhido e
marcado na lista que dera a Herr Lange, o organista,
e a Herr Kraus. De repente, ocorreu-lhe que um dos
hinos era fraco demais para seu texto. Folheou o hinário
e encontrou um melhor. Aquele estava mais de acordo
com seu sermão.
"Se tiveres Deus como teu guia
E n'Ele confiares todos teus passos,
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Ele te dará forças nas provações
E te sustentará nos dias maus. ..
Em todo teu labor Lhe seja fiel,
N'Ele confiando; inda que indigno,
Sua misericórdia virá para ti."
Foi à porta e chamou Peter. O rapaz entrou, arrumando o laço da gravata.
- O que é, Papai?
- Dê um recado para mim. Vá à igreja e diga
a Herr Lang que vamos cantar o 353 em lugar do 186,
antes do sermão. - - Anotou o número num pedaço de
papel. - - Diga a Herr Kraus para mudar os números
no quadro. Vá agora, antes que cheguem.
Quando Peter saiu, o Pastor ficou pensando como
teria sido maravilhoso se Peter tivesse escolhido a Teologia em vez da música, como carreira. Entretanto, ele
nunca falara nisso nos últimos anos porque não queria
que Peter se sentisse sob qualquer pressão para seguir
os passos do pai. Se Deus o fosse chamar para o ministério, Peter, no devido tempo, o reconheceria. Além
disso, a música poderia ser uma forma de conservá-lo
no serviço ativo da igreja. E se ele se tornasse um
pianista, isso seria a realização dos sonhos de sua mãe.
Maria entrou na sala com uma chícara de café e
um sorriso. — O serviço começa daqui a quinze minutos,
mas você ainda tem tempo para tomar este café. Como
se sente, Friedrich?
- Muito bem, Maria. Isto é, como me sinto sempre
aos domingos de manhã, antes do serviço. Espero que
consiga lhes dar uma palavra de fé e esperança hoje.
Maria bateu-lhe carinhosamente no rosto e disse:
- Vou pôr o chapéu e ir para a igreja agora, a não ser
que você queira que eu o ajude a se vestir.
- Não, eu me visto sozinho. Obrigado. Já irei num
minuto.
O Pastor Gottfried acabava de sair do portão de
sua casa quando os sinos começaram a soar. Que som
glorioso! Ele nunca deixava de sentir-se enlevado ao
ouvir aqueles sons. Ao atravessar a rua viu muitas
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pessoas que prestavam atenção nos sinos, mas poucos
vieram.
Entrou pela entrada lateral da igreja, passando pela
capela batismal para entrar na sacristia. A pia batismal,
com sua torre cônica, parecia uma pequena igreja.
O serviço começou com a liturgia e o ritual costumeiros, parte do próprio tecido da vida de Gottfried como
ministro de Deus. A congregação cantou "Toda a glória
a Deus somente", como fazia todos os domingos, e os
fiéis pareciam flutuar no próprio som de suas vozes
unidas.
Enquanto o hino estava sendo cantado, depois de
ter orado silenciosamente na sacristia, o Pastor foi para
o púlpito, com passos medidos. Olhou para a congregação, esperando que acabasse de cantar a estrofe final do
hino. Vagueou o olhar por grupos isolados. Lá estava
Maria, que o fitava com orgulho, e Peter, cantando. Do
outro lado, viu a senhora a cujo marido fora negado um
enterro cristão, vestida de preto, e Frau Zingler, segurando alto seu hinário, com Anneliese a seu lado, um
pouco triste nessa manhã. Herr Marschall e sua filha
cantavam o hino de cor. Lá estavam também os outros,
o barbeiro, os Durfels, o fazendeiro Kesselmaier com
sua família, e lá no fundo, em pé contra à porta, Herr
Kraus.
- Quando o Senhor Jesus Cristo viu Seus discípulos pela última vez, no Monte das Oliveiras, perto de
Jerusalém, Ele lhes disse: "Vós sereis minhas testemunhas". As mesmas palavras são hoje dirigidas a nós.
Ma o que significa ser Sua testemunha? Significa que
devemos falar em verdade e abertamente aos outros de
nosso Senhor, tanto em casa como no trabalho. A confissão de cada um de vocês será certamente muito mais
notada por aqueles que são ateus e descrentes que
qualquer pregação que eu fizer deste púlpito. Mas o
testemunho que damos inclui muito mais que palavras,
nós também testemunhamos com atos.
O Pastor projetava sua voz com brandura. Era estimulado pela sensação de que não apenas pregava a seus
fiéis, mas que estava também experimentando com eles
uma relação mística. Sentia suas respostas, que chega-
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vam até a ele. Olhou para os rostos atentos a sua frente
e com uma terna compreensão, disse:
- Eu sei que não é fácil - - mas, porventura, foi
fácil para pessoas de qualquer idade obedecer ao comando
de Cristo para testemunhá-Lo até os confins do mundo?
- Contudo, nós, que tantas vezes pensamos que
temos tão pouco, somos tão abençoados! Em muitas
partes do mundo, hoje, ser um Cristão é coisa comum,
confortável, e, às vezes, até proveitosa. Mas aquilo que
as pessoas no resto do mundo consideram normal, é para
nós, aqui em Osterstadt, uma maneira especial de ficar
ao lado de Nosso Senhor.
- Simplesmente por vir abertamente a essa casa
de oração, nós já demos um passo a Seu lado. Por escolher o batismo cristão para nossos filhos, a profissão
de f é . . . enterro e casamento.. . por tomar o sacramento
da Sagrada Comunhão — estamos fazendo uma proclamação clara: "Nós pertencemos a Deus".
O Pastor Gottfried fez uma pausa para olhar a
página aberta da Bíblia em sua frente. — No texto de
hoje, no Capítulo XXIV do Evangelho de São Mateus,
Jesus nos fala de um tempo em que muito mais será
pedido de nós. Essas palavras foram ditas a Seus discípulos, em Seu lugar favorito, o Monte das Oliveiras:
— "Quando, pois; virdes a abominação da desolação. .. posta no lugar santo. . . então os que se acham
na Judéia fujam para os montes; e o que se acha sobre
o telhado, não desça para tocar coisa alguma de sua
casa; e o que estiver no campo, não volte a tomar a
sua túnica. . . Pois o céu e a terra passarão. Vigiai!
Pois vós não sabeis quando o tempo virá."
Após o serviço o Pastor foi para a porta principal,
enquanto o órgão tocava. Olhou para as faces que de
ambos os lados da nave se levantavam para vê-lo. Tentou
enxergar um estranho que estivera sentado num dos
bancos do fundo, mas, aparentemente, o homem saíra
antes. Os fiéis esperaram respeitosamente que ele chegasse à porta, antes de se levantarem. Herr Kraus
já abrira a pesada porta, e foi o primeiro a cumprimentar o Pastor. Durante mais ou menos dez minutos o
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Pastor cumprimentou as pessoas que saíam, e trocou
uma palavrinha com cada um. Havia lágrimas nos olhos
da viúva. Herr Marschall e sua filha apertaram-lhe a
mão com mais calor. "São pessoas maravilhosas", pensou o Pastor, gozando aqueles momentos felizes.
A segunda-feira era um dia especial para o Pastor
Gottfried. Era seu dia de descanso, pelo menos em
teoria. Desde seus primeiros dias de ministério, tentara
separar a segunda-feira para descansar. Raramente era
possível satisfazer a esse desejo, tantas eram as solicitações que lhe eram feitas. Entretanto, o sentimento especial da segunda-feira ainda persistia e Maria tentava
sempre cooperar.
Mas o Pastor não parecia descansar nesta segundafeira. De manhã dera um longo passeio pelas margens
do lago e pelos bosques que circundavam Osterstadt.
Embora o passeio o revigorasse e lhe desse apetite, ainda
estava inquieto quando voltou ao meio-dia para almoçar.
Maria instou com ele para que dormisse um pouco.
Gottfried animou-se, mas não conseguiu dormir. À tarde
sentou-se um pouco ao sol na varanda, lendo e ouvindo
um excelente concerto de Berlim, pelo rádio.
Depois do jantar resolveu escrever algumas cartas
que estivera adiando por alguns dias. Sabia que a mais
importante seria para o Bispo Feld. Sentou-se por
muito tempo em seu escritório, pensando sobre o relatório que queria mandar para o Bispo. Tinha de ter
cuidado com o que ia escrever, tanto por si como pelo
Bispo. Nunca podia saber quando uma carta que escrevesse poderia ser interceptada ou apreendida mais tarde.
Até mesmo observações inocentes poderiam ser desvirtuadas, se houvesse intenção.
Ouviu passos que subiam as escadas. Houve uma
leve batida à sua porta, que abriu-se imediatamente.
Era Maria.
— Friedrich, há uma visita.
Ele a olhou surpreso e enquanto se levantava, Maria
fez entrar um rapaz. Era o mesmo policial que já viera
antes, mas agora estava sem uniforme.
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- É o patrulheiro Luedtke. Dessa vez ele veio
pela porta dos fundos -- disse Maria, saindo e fechando
a porta.
O rapaz parecia amedrontado e em dificuldade. O
Pastor simpatizou com ele imediatamente, mas, mesmo
assim, não podia afastar da mente que esse rapaz era
membro da Volkspolizei, de uniforme ou não. Por tudo
quanto o Pastor sabia, ele podia até ser da polícia
secreta.
- Bem, meu rapaz, sente-se e diga-me o que quer.
Herr Luedtke não sentou-se. Parecia extremamente nervoso e disse: - - Pastor, ouvi uma coisa quando
deixava o serviço. Acho que o senhor deve saber que
o Secretário do Partido disse ao Inspetor que. . .
O Pastor interrompeu-o: — Um momento, por favor.
Há bem pouco tempo me explicaram as relações corretas
com as autoridades, e como um oficial é melhor o senhor
não vir espalhar boatos para mim. O que o senhor realmente deseja?
O rapaz começou a andar de um lado para outro.
— Bem, é o seguinte: desde que nosso filho nasceu eu
quase não durmo e minha mulher e eu temos estado a
lutar com a consciência; eu já passei tantas vezes defronte à sua casa que já devo ter gasto a calçada. Não
há outra saída... a não ser esta.
- Por favor, por favor - - pediu o Pastor, brandamente. - - Diga-me o que lhe está preocupando.
- É difícil a gente ser cristão e não poder fazer
nada. Eu tenho de fazer o jogo deles, o senhor compreende, para manter meu emprego. -- Em um esforço para
se explicar, seus pensamentos se atropelavam, quase um
em cima do outro. — Tentamos, Helena e eu, ficar na
Igreja... Nós até nos casamos na Igreja. Mas eles
nos fizeram sair.
O Pastor estudou o rosto do rapaz e esperou que
ele chegasse ao motivo de sua visita.
- Acredite-me, Pastor, tudo que eu quero é que
a criança seja batizada!
Então, esse era o fardo que pesava no coração do
jovem patrulheiro que viera pela noite como um Nicodemus! Gottfried sabia que sua visita não estava repre-
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sentando. — Eu acredito em você, meu amigo! — O
Pastor sorriu-lhe simpàticamente e começou a folhear as
páginas de sua caderneta.
Estava para. sugerir o próximo domingo, quando
ouviu a campainha da porta. Esperou. Sua mulher
vinha subindo as escadas correndo. Entrou na sala de
sopetão.
— Friedrich! O Inspetor de Polícia! — Saiu descendo as escadas, correndo novamente.
Alarmado, o Pastor pulou em frente a Luedtke. —
O senhor tem alguma coisa a ver com isso? — perguntou,
baixo.
O policial estava à beira do pânico. Agarrou os
braços do Pastor e murmurou: — Eu tentei lhe dizer. ..
tentei lhe dizer! O senhor tem de me tirar daqui.
O Pastor ouviu sua mulher conversando com o Inspetor na sala. Sabia que tinha de fazer alguma coisa
imediatamente ou expor o policial aos olhos do Inspetor
Hermann. Por acaso isso teria sido planejado como uma
armadilha para eles? Estaria cada um desses representantes da polícia fazendo seu próprio papel, de acordo
com um plano cuidadosamente preparado? Não havia
tempo para medir alternativas. Havia apenas um lugar
para esconder Luedtke — a sacada. O Pastor quase o
empurrou para lá. Não havia tempo para fechar a porta.
Já podia ouvir o Inspetor subindo as escadas. Voltou
para sua mesa e tentava aparentar calma quando ouviu
a saudação do Inspetor.
— Boa noite, Herr Pastor!
O Pastor conseguiu sorrir e disse: — Boa noite,
Herr Inspetor. Não há nenhuma festa hoje, como o
senhor pode ver.
- Posso falar com o senhor um momento, Pastor?
— Entre. — O Pastor ofereceu-lhe um cadeira, mas
o Inspetor recusou-a com um aceno de mão.
• Trago-lhe os cumprimentos de Herr Rettman.
O Secretário do Partido lhe pede que o senhor faça o
favor de ir falar com ele amanhã.
— Ah, a que horas?
— À sua conveniência.
— Muito bem, obrigado. - - O Inspetor sorriu polidamente e virou-se para sair. Gottfried reteve-o com
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uma pergunta. — O senhor poderia.. . por acaso me
dar uma idéia do que se trata?
O Inspetor olhou em volta da sala. — Bem, Herr
Pastor, não sei, mas... — Fitou o Pastor diretamente. Se Herr Rettmann me chamasse, eu aceitaria o convite
preparado para algumas perguntas. Boa Noite, Herr
Pastor.
O Pastor esperou até ter certeza de que o Inspetor
já saíra de casa. Foi então à sacada e chamou Luedtke.
O patrulheiro olhou para o Pastor e balançou a
cabeça. — Eu tentei dizer... era isso! Quero dizer ao
senhor que...
O Pastor levantou a mão. — Por favor! - - Tinha
de desfazer-se imediatamente de suas dúvidas e confusões e concentrar-se em seus deveres pastorais. — Agora,
sobre o batismo. Todas as crianças têm o direito de
ser batizadas, não importa o que digam.
O patrulheiro não podia esconder seu grande alívio
por retirar aquele peso do coração. — Obrigado, Herr
Pastor, obrigado.
- Então, quando será?
O sorriso subitamente desapareceu e num tom quase
de desculpas, Luedtke disse: - - Eles programaram a
cerimônia no registro do governo para depois de amanhã.
Poderia ser antes?
Os pensamentos de Gottfried interromperam-se. O
regime não apenas invadira os domínios da Igreja nas
cerimônias fúnebres e de casamento, não apenas tentava
substituir a profissão de fé pelo Penhor da Juventude,
mas inventara também o rito insidioso da Dedicação e
incitava os pais a trazerem seus filhos para uma cerimônia de dedicação ao socialismo, em vez de os levarem
à Igreja, para o Sacramento do batismo.
— Herr Pastor, o senhor sabe, meu emprego... —
Luedtke acrescentou, suplicante. — O batismo terá de
ser em segredo.
— Francamente, Herr Pastor, nós não somos crianças da Escola Dominical! — O homem que falava fora
apresentado ao Pastor como o promotor do Estado. O
cenário era o escritório do Secretário do Partido, que
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o Pastor já visitara duas vezes anteriormente. Herr
Rettmann era novamente o anfitrião, mas dessa vez não
sorria. Estava virado de costas, olhando pela janela,
enquanto o promotor se encarregava do interrogatório.
Apontando o dedo para o Pastor, que era o único
sentado, o promotor bradou: - - Herr Pastor, o senhor
conhece a pena para deserção na República Democrática
Alemã ?
- Suponho que seja a prisão.
- Quinze anos. Mas induzir à deserção é igualmente punível, Herr Pastor.
O promotor estalou os dedos para um homem no
canto da sala. Gottfried virou-se para olhá-lo. Tinha
a impressão de ter visto aquele homem recentemente em
algum lugar. .. havia alguma ligação com essa pessoa. . .
mas onde... quando?
O homem tinha o rosto comprido e triste com
grandes olhos expressivos. Começou obedientemente a
ler em sua caderneta: — "Quando vós virdes a abominação da desolação... no lugar santo... os que se acham
na Judéia fujam para os montes; e o que". . .
O promotor voltou-se para o Pastor e disse numa
voz fria. - - Isso não lhe parece óbvio, Herr Pastor?
Gottfried sentiu a raiva crescer dentro de si e redarguiu, cortante: — Mas os senhores estão citando as
palavras fora do contexto! É preciso ver as palavras
dentro do trecho inteiro! Essas são as palavras das
Escrituras referindo-se à vinda do Filho do Homem com
glória, o Dia do Juízo, em que todos nós responderemos
a Deus... — Gottfried parou. Olhou em volta de si,
para o promotor, para o Inspetor Hermann, para o informante, para Rettmann, e disse lenta e deliberadamente:
— Mas por que razão devo explicar aos senhores a minha
pregação sobre a palavra de Deus?
Ã essa pergunta Rettmann fitou o Pastor pela primeira vez. - • Pela mesma razão que seu predecessor
o teve de fazer, Herr Pastor.
O promotor acrescentou: - - Por usar seu púlpito
para propósitos políticos.
Gottfried estava atônito. - - Propósitos políticos?
Isso é loucura!
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— Veremos — disse o promotor, arrogantemente.
— Imediatamente após seu sermão altamente emocional,
Herr Pastor, um dos seus amigos mais chegados tomou
o trem da tarde para Berlim. Ele e sua filha foram
para um campo de refugiados no setor ocidental da
cidade.
O Pastor ouvia, tentando imaginar quem poderia
ser. O Inspetor prontamente forneceu a informação.
— Foi Marschall, o tipógrafo, Herr Pastor. Um
de seus conselheiros! Não foi trabalhar na tipografia
e sua filha Hildegard ainda está ausente da escola.
Na mente do Pastor atropelaram-se pensamentos ao
receber esta informação. "Então Marschall e Hildegard
tinham fugido para o Ocidentel O que isto significará
para minha congregação"! O que isto significará para
este pobre homem e sua filha"? O que isto significará
para mim — aqui neste banco de testemunha, interrogado
pelo Estado. . . um procedimento com a intecão clara
de evidenciar que encorajei - - "induzir" - como eles
dizem — essas pessoas a desertarem!"
— Os senhores realmente me acusam de ser o responsável pelas ações dessas almas torturadas ? - - O Pastor
olhou diretamente para os olhos do promotor, cuja fisionomia mantinha-se imperturbável. - - Muito bem, aceito
a responsabilidade!
O promotor elevou o cenho num leve registro de
curiosa surpresa. O Inspetor compartilhou com Rettmann um momento de triunfo, mas as palavras seguintes
do Pastor o interrompeu.
— Mas não como os senhores pretendem -- que eu
secretamente aconselhei a fuga. — O Pastor abaixou o
olhar por um momento e continuou, devagar: - - O que
quero dizer é que eu lhes falhei como Pastor. — Olhou
novamente para seus adversários e um tom de indignação
assomou em sua voz ao dizer: - - Mas acusar-me de ter
usado meu púlpito, minha toga, para influenciar esse
homem e sua filha a violarem a lei...
Neste ponto Herr Rettmann virou-se e foi sentar-se
à sua mesa. - Pastor Gottfried, todas as evidências
estão contra o senhor. -- Pegou numa pasta em cima de
sua mesa e tirou um papel.
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— Naturalmente o senhor conhece o questionário
da escola, Herr Pastor. O Inspetor encontrou isso no
quarto da moça. — Rettmann levantou-se e foi levar o
questionário ao Pastor, sentado numa cadeira, no meio
da sala. Gottfried reconheceu-o. Lera-o cuidadosamente
quando foi passado de mão em mão na reunião do Conselho e vira um recentemente no quarto de Peter.
— O senhor teria a bondade de ler a resposta à
sétima questão? — perguntou Rettmann.
- "Quais foram as influências predominantes na
minha formação social?"
O Pastor leu em voz alta a resposta, na caligrafia
limpa e ordenada da moça. — "Minha família, minha
fé, meus pastores".
— Agora, o que tem a dizer? - - perguntou o promotor.
— Nada que eu dissesse mudaria o ponto-de-vista
dos senhores.
Herr Rettmann sorriu oficiosamente nesse ponto e
tomou a direção da sessão. Condescendentemente informou ao promotor que tinha certeza de que o Pastor estava
sendo "sincero" e que sua ligação com os "criminosos"
era apenas a natural em um homem na sua posição.
Então, voltou-se bruscamente para o Pastor e disse com
rudeza: — Seu sermão foi muito indiscreto! Já tivemos
discussões a esse respeito. Que essa seja a última!
O Pastor foi dispensado. Ao sair do escritório e
ir para casa, estava enfurecido e degostoso. Estava
confuso e humilhado, irado e triste, e sentiu-se esvaziado
de sua vitalidade emocional e espiritual.
Helena Luedtke depôs as coisas do bebê na cama e
verificou-as novamente. Ergueu a longa roupa de batismo que sua sogra lhes tinha enviado. Era grato a
Helena que o pequeno Hans pudesse usar a mesma roupa
que servira a seu pai trinta anos antes. Na noite em
que Erich, seu marido, voltara da entrevista com o
Pastor, ela chorara! Lágrimas de alegria! Talvez compensassem um pouco as lágrimas de angústia que tinha
derramado quando se tornou claro que teriam de levar
a criança à cerimônia de Dedicação.
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Erich voltaria logo para casa. Daí a pouco seria
hora de acordar o pequeno Hans e vesti-lo para o batismo. Que bom se pudessem levar o bebê para ser batizado
num domingo de manhã, como devia ser! A idéia de
ter de ir à igreja secretamente, à noite, a entristecia.
Erich subiu as escadas do fundo correndo, até ao
apartamento de duas peças onde sua mulher e seu filho
o esperavam. O Inspetor Hermann lhe pedira que ficasse
trabalhado até mais tarde em alguns relatórios que Herr
Rettmann queria para a manhã. Logo naquele dia!
Explicou isso rapidamente a Helena e puseram-se ambos
a se aprontar, apressados. Mudou o uniforme e vestiu
roupas civis, enquanto Helena acordava o bebê e vestia-o
com a roupa de batismo do pai.
— Vamos levar o carrinho? -- perguntou Helena.
— Não, eu carrego o bebê. Apanhe um cobertor.
Estou pronto, e você?
Ninguém viu o jovem policial da Volkspolizei, enquanto carregava seu filho e levava sua mulher pelas
ruas escuras da cidade. Tentaram a porta lateral da
igreja, que estava aberta. Olharam para os lados e se
certificaram de que não havia ninguém por perto e
entraram no santuário em trevas.
O bebê agitou-se e o som de seu choro dentro da
igreja vazia parecia ainda mais alto. Entãp, uma voz
em meio à escuridão, disse: - - Boa noite. Tudo está
pronto.
O Pastor acendeu um fósforo e levou-o à vela que
Herr Kraus segurava. Maria também estava lá e veio
cumprimentar Frau Luedtke. Peter mantinha-se silencioso, ao lado do pai.
- Daqui a pouco uma patrulha vai passar — disse
Herr Luedtke, olhando o relógio. - - Talvez devêssemos
esperar que passassem.
Peter ofereceu-se para vigiar a janela e os outros
se prepararam para a cerimônia, à luz difusa da vela.
Maria sugeriu que ela e Frau Luedtke levassem o bebê
para a sacristia. O sacristão puxou uma pesada corrente
e a tampa cônica da pia levantou-se lentamente. A
pia era uma obra prima de arte, uma bacia enorme,
grande bastante para que uma criança pudesse ser
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imergida na água. Este fora o costume nessa igreja
durante séculos, mas agora uma bacia mais rasa descansava sobre a pia. Circundando-a havia um cercado
de madeira entalhada, com um portão.
— Pronto —- gritou Peter de seu lugar à janela.
O Pastor abriu o portão do cercado. Herr Kraus acendeu
várias outras velas. Foi combinado que Maria seria a
madrinha e ela pôs-se à esquerda do Pastor. No outro
lado do semi-círculo, Erich e Helena Luedtke esperavam,
tensos.
O Pastor Gottfried abriu o livro e começou a ler
o serviço. Mas sabia as palavras tão bem, que apenas
segurava o livro e falava com as pessoas. Sua voz era
suave e branda, e tinha toda a dignidade que a ocasião
exigia. — Nosso Senhor Jesus Cristo disse: "A mim foi
dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide
e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ordenei; e eis que
estou sempre convosco, até o fim dos tempos". Em
obediência à ordem de Nosso Senhor, trazemos Hans
Erich Luedtke para ser batizado em Seu nome.
Helena e Erich olharam para seu filho que choramingava. Maria olhou para ele por um momento e o
suave toque do bebê e sua delicada fragrância recordoulhe a preciosa sensação de segurar seu próprio filho
quase quinze anos antes.
— É seu desejo que esta criança seja batizada na
fé cristã? — O Pastor dirigiu a pergunta aos pais e a
Maria.
— Sim. — Todos falaram a uma só voz, firmes e
com orgulho.
O Pastor fez um gesto para sua mulher. Maria
segurou a criança sobre a pia, suportando sua cabeça
com as costas da mão. O Pastor juntou as mãos em
concha e mergulhou-as na bacia.
— Hans Erich, eu te batizo em nome do Pai... —
novamente o Pastor mergulhou as mãos na bacia . . . do Filho — o barulho das gotículas de água caindo
novamente na pia ressoavam na igreja — . . . e do
Espírito Santo. Amém.
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— Hans Erich Luedtke, em nome do Comitê Nacional da Dedicação Socialista, eu lhe ofereço esta lembrança.
A mesma criança. A mesma mãe, mas agora sentada com seu filho no colo. O mesmo pai, mas agora
envergando o uniforme da Volkspolizei. O palco, entretanto, era outro. Era a sala do Conselho da Prefeitura,
festivamente decorada com flores, guirlandas, bandeiras
e flâmulas vermelhas, com a pomba da paz e o "slogam"
"Paz e Progresso Pelo Socialismo". A pessoa que
oficiava também era diferente - - um homem alto com
uma barba distinta, bem ensaiado nas várias funções
que a democracia do povo havia instituído para substituir
as cerimônias cristãs que por séculos tinham acompanhado uma pessoa, do berço ao túmulo.
— Ofereço esta pequena lembrança, uma conta de
cem marcos, para que inicie sua vida.
Os que ali estavam aplaudiram — uma delegação
da JLA, com porta-bandeiras; um contingente da Volkspolizei; o Inspetor Hermann, sorrindo largamente; vários
chefes de comitês da fábrica, da escola e das fazendas
coletivas.
Herr Luedtke sabia que o aplauso significava que
devia subir e receber o presente das mãos do homem.
Sem um sorriso, voltou ao banco da primeira fila, ao
lado de sua mulher e de seu filho.
— Caros pais — continuou o orador — vocês não
deram apenas um nome a seu filho. Vocês o dedicaram
às fileiras dos lutadores pela paz no mundo, vanguardeiros do progresso e do socialismo.
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RESPOSTA À PRIMEIRA QUESTÃO

Escola Karl Marx de Osterstadt ficava a apenas dez
minutos a pé, da casa pastoral. Contudo, Peter
saía de casa meia hora antes da aula, para passar na
casa dos Zingler e apanhar Anneliese. A maior parte
de seus colegas eram da JLA e Peter estimava em estabelecer uma amizade muito íntima com eles. Gostava
de Anneliese. Não só ela era bonita, simpática e divertida, mas era meiga e inteligente. Ela parecia entender
o problema especial de Peter e ele lhe era grato por
sua amizade. O fato de ela ser também ativa na Igreja
fazia com que pudessem estar sempre juntos.
— Bom dia, Peter -- disse Anneliese, da porta. Veja isso no jornal. É sobre o Festival da Juventude
em Berlim.
Com a importância que davam ao desenvolvimento
da consciência política da juventude, os Comunistas esperavam muito deste Festival nacional — uma oportunidade
para que seus melhores talentos fossem "reconhecidos e
dedicados à glória do socialismo". O artigo no jornal
indicava que Ostarstadt participaria este ano de todas
as fases do Festival.
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— Está vendo isso? Uma parte especial do Festival será dedicada à música — disse Anneliese. — Pode
ser uma oportunidade para você, Peter. Afinal, você é
um dos melhores músicos de nossa cidade.
Peter olhou para Anneliese com um meio sorriso.
— Esse negócio de Berlim não é para mim. Acho que
é muito político.
Pela rua viam cartazes anunciando o Festival em
todos os quiosques e vitrinas. Peter lembrou-se de que
seu pai previra há poucos dias que uma nova onda de
propaganda estava a caminho. Não houvera cartazes
ou faixas durante alguns dias. O Pastor observara que
sempre que desapareciam, invariavelmente uma nova
campanha era lançada em seguida.
Quando Peter e Anneliese entraram na escola, notaram imediatamente que as salas e corredores estavam
festivamente decorados, — Alguma coisa especial hoje?
— perguntou Peter. Anneliese deu de ombros.
No fim do corredor viram um grupo de oficiais que
vinham em sua direção. Podiam dizer, pela deferência
com que os estudantes e professores tratavam este grupo,
que alguma pessoa muito importante devia estar visitando a escola.
- Vamos por aqui — disse Peter, segurando a mão
de Anneliese e entrando por outro corredor.
Naquela manhã uma assembléia especial foi anunciada aos estudantes. Os professores, alunos e visitas
ilustres reuniram-se no auditório. O professor Steffl foi
chamado para dirigir o coro e os rapazes da JLA começaram a cantar o Hino Nacional da República Democrática Alemã, seguido pela Internacional, a canção do
comunismo mundial.
Por alguma razão, parecia a Peter que a música
ainda estava mais política naquele dia que de costume.
Herr Starke anunciou que iam ver um filme, o
que trouxe um murmúrio de aprovação. Peter e Anneliese gostaram do filme. Mostrava cenas dos festivais
da juventude de anos passados.
Quando viu como as delegações aos festivais se
divertiam, Peter não pôde deixar de pensar que talvez
— apenas talvez — ele pudesse ir ao Festival de Berlim.
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Mas só ao pensar, percebia que isso nunca seria possível.
Ainda assim, interessou-se muito pela parte do filme
que mostrava os concursos de música, que culminaram
com a oferta de medalhas aos vencedores, pelo próprio
Herr Ulbricht.
Logo que o filme acabou, um homem grisalho e sorridente subiu ao palco cheio de flores. Anneliese tocou
Peter dizendo: — Aquele é Herr Rettmann. - - Peter
olhou-o cuidadosamente, pois ouvira em casa muitas vezes
comentários sobre os encontros de seu pai com este poderoso Secretário do Partido.
— Estudantes, tenho hoje uma honra toda especial.
Temos uma visita muito importante, que veio de Berlim
para discutir conosco o Festival da Juventude deste ano.
É com grande prazer que apresento a vocês a Comissária
ria Juventude do Comitê Central, a Camarada Laube.
Peter ficou surpreso ao constatar que a importante
visitante não era uma velha burocrata, mas uma mulher
atraente, elegantemente vestida. Era graciosa e sorridente e foi muito aplaudida. Inclinou-se para receber
um ramo de flores, que lhe foi entregue por uma das
alunas mais jovens.
— Meus jovens amigos —• ela começou — espero que
vocês tenham gostado do filme sobre os festivais de
outros anos. Aqueles entre vocês, que tenham tomado
parte em um desses festivais, certamente se recordaram da alegria e da devoção que sentiram no Festival.
E espero que aqueles que nunca tiveram a oportunidade
de ir a um festival antes, farão agora um redobrado
esforço para que este seja o seu ano. Gostei muito da
minha visita a Osterstadt hoje e estou muito impressionada com o espírito progressista da cidade e da escola
de vocês. Eu ficaria muito desapontada se Osterstadt
não comparecesse com uma grande delegação. Estou
certa de que vocês trabalharão com afinco para que a
Delegação de Osterstadt faça justiça a seus dirigentes
e também aos seus trabalhadores, particularmente os
da Metalúrgica do Povo, cujo comitê político, tenho o
prazer de anunciar, decidiu patrocinar a delegação da
cidade ao Festival.
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Mais tarde, quando deixaram o auditório e voltaram
para suas classes, Peter sentia-se frustrado. Por um
lado, sentia a curiosidade e fascinação naturais por um
grande e excitante Festival como esse. Por outro, tinha
certeza de que não lhe seria possível, definitivamente, ir.
No momento de entrar na sua classe, olhou para o quadro
de avisos do corredor e engasgou. Seu retrato novamente! Agora era o centro de atração de um cartaz
de propaganda.
Na sala de aula, Herr Starke apanhou o mesmo
refrão e disse: — Bem, temos um bom começo para o
Festival. A Comissária da Juventude, Frau Laube,
mostrou-nos, vindo aqui, que mesmo uma cidade pequena
como a nossa, é importante.
Herr Starke foi à sua mesa e apanhou uma pilha
de papéis. Todos na classe sabiam que eram os questionários. Com um brilho nos olhos, o Professor estudou
os rostos de seus alunos. — Já recebi alguns questionários e devo dizer que até agora as respostas são as mais
satisfatórias que eu poderia esperar. Isso evidencia que
em Osterstadt a juventude está amadurecida política e
socialmente.
Peter podia jurar quais eram seus colegas que
tinham entregue seus questionários. Vários rapazes da
JLA sorriam orgulhosamente.
— Mesmo assim, tenho a dizer que alguns estudantes me fizeram perguntas, pois não estavam certos do
que escrever e de como se expressarem. Fico surpreso
por ainda haver esses problemas. As respostas são evidentes. Por exemplo, a Primeira Questão: "Quais
foram as ocasiões mais significativas de minha vida?"
Depôs o questionário em sua mesa firmemente e
começou a passear na frente da sala, de um lado para
outro, tranqüilamente.
— Se eu tivesse de responder a essa questão na
idade de vocês, teria sido um problema muito sério.
Minha juventude passou-se sob a ditadura nazista e durante uma guerra terrível. O único fato de que me
lembro com prazer — afora algumas datas familiares
— foi a chegada das tropas de nossos amigos russos, que
nos libertaram do pesadelo. Preciso dizer que hoje vocês
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têm muito mais sorte? Afinal de contas, vocês estão
crescendo numa era de esperanças, progresso e realizações. Diante de nossos olhos surge uma nova ordem
social cuja meta é a paz e a prosperidade para todos.
As palavras tinham um eco familiar, pensou Peter.
Percebeu que a linha do Partido estava marcada em
tudo quanto dizia seu professor. Ao mesmo tempo, Herr
Starke era tão pessoal em sua maneira, tão genuíno e
sincero que Peter não podia deixar de se impressionar
com seu testemunho.
Herr Starke escolheu um questionário na pilha.
— Talvez vocês gostassem de ouvir o que um de
seus colegas escreveu. Dehmert, você poderia ler para
seus companheiros sua resposta à Primeira Questão?
— As datas mais significativas de minha vida —
lei Dehmert, num tom confiante — foram as seguintes:
meu sexto aniversário, quando me tornei elegível para
ser um Jovem Pioneiro; meu décimo-quarto aniversário,
quando fiz o Penhor da Juventude e fui escolhido como
o mais jovem jogador do quadro de futebol; meu décimoquinto aniversário, quando fui aceito na Juventude
Livre Alemã. Eu poderia citar ainda...
Herr Starke fez um sinal e Dehmert parou, restituindo-lhe o questionário.
— Bem, isso lhes dará uma idéia. Obrigado, Dehmert. Tornamo-nos conscientes hoje da grande importância do próximo Festival da Juventude em Berlim.
Acho que seria esplêndido se todos entregassem os questionários antes do Festival. Que acham?
Peter voltava para casa depois da aula, sozinho,
pensando no Festival e no questionário. "Não está
certo", pensou. "Não é direito ter de ficar sempre do
lado de fora. Se morássemos no Ocidente eu estaria
livre para estudar música sem ameaças se não fizesse
isso ou aquilo que as autoridades quizessem. Deve ser
maravilhoso lá". Peter muitas vezes ouvira programas
da Alemanha Ocidental, embora tivesse o cuidado de
manter o volume baixo. Ficara também admirado com
a televisão ocidental, e uma vez, na casa de Anneliese,
vira um noticiário da Alemanha Ocidental, mas Herr
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Zingler brigara com ela por trazer amigos para ver o
programa. Explicou que a lei proibia que uma pessoa
convidasse outras para ir em sua casa assistir programas
de TV oriundos de fora da Alemanha Oriental.
Peter sonhava. Como seria bom poder dizer o que
se quizesse, fazer o que agradasse e ver qualquer coisa
sem medo.
Antes de chegar em casa, ouviu o órgão tocando na
igreja. Uma mulher saia pela entrada principal. Peter
imaginou que seu pai devia estar lá. Todas as quintasfeiras havia um serviço devocional, que substituíra a
reunião social das mulheres da paróquia, cuja organização própria tinha sido desfeita, por imposição das
autoridades. Peter viu seu pai na porta da igreja e
resolveu ir falar com ele sobre seu dia na escola.
— Como foram as coisas? — perguntou o Pastor.
— Mais ou menos, mas eles estão insistindo conosco
a respeito do questionário. Querem recebê-lo antes do
Festival de Berlim. — Peter falou a seu pai da visita da
Comissária, do filme sobre os festivais e do testemunho
de Dehmert. — O senhor precisava ter ouvido Dehmert
falar das datas mais significativas da vida dele. Ele
seguiu direitinho a linha: Jovens Pioneiros, Penhor da
Juventude, Juventude Livre Alemã - - mas talvez, para
ele, essas sejam as datas mais importantes.
O Pastor sorriu compreensivamente. — Não creio
que ficasse muito bem se você escrevesse Batismo e
Profissão de f é . . .
Peter sorriu sem graça. Sentia-se novamente preso
entre as injunções da escola e do Estado por um lado e
as de sua casa e da Igreja pelo outro.
— Mas o que o senhor pode esperar do filho de
um Pastor?
A pergunta atingiu Gottfried como um punhal. Naturalmente ele sabia contra o que Peter se rebelava e
admitia que essa era a reação normal de um moço. Sentiu
que teria de ajudar seu filho a ter uma melhor visão
— mas como poderia fazê-lo? Um pensamento, que
tentou afastar, brotou-lhe no espírito, mas resolveu experimentar essa nova tática assim mesmo.
— Peter, você se lembra do Tio Emil?
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Peter assentiu. — Sim, acho que me lembro. Ele
usava suíças... Elas espetavam, eu me lembro. Ah,
sim, e ele cheirava sempre a pílulas de tosse.
Gottfried achou graça de Peter lembrar-se dessas
coisas de um tio que não via há tantos anos.
— Pouco tempo antes de morrer, Emil foi obrigado
a pedir demissão da Universidade. Seus alunos foram
oficialmente informados de que cristãos não podiam ser
professores de escolas públicas. Bem, como um professor, Emil não podia ficar calado. Não que ele fosse
especialmente devoto, mas ele sentiu que nessa questão
não podia haver meio termo.
Friedrich Gottfried gostara sempre de seu irmão.
Emil era muitos anos mais velho e tinha sido quase um
pai para ele. Sentia muita falta de seu irmão.
— Professor quarenta anos! E você sabe o que ele
me disse pouco antes de sair da Universidade? "Friedrich", ele disse, "da maneira que as coisas vão, tenho
a impressão de que a prisão será o único lugar para um
cristão." Ora, Peter, esse homem. ..
— Tinha vivido sua vida — cortou Peter. -- Sinto
muito, papai, mas Tio Emil tinha sessenta e cinco anos
e eu tenho quinze. Ele podia se dar ao luxo de ser
corajoso. Estou começando a viver e tenho de assinar
minha sentença?!
O Pastor sentiu que a comunicação entre ele e seu
filho tornava-se tensa. Sabia que não podia perder a
calma, mas era difícil. Mansamente pôs a mão no
ombro de Peter.
— Peter, mesmo hoje você não é o único, e não é
a primeira vez que os jovens têm de escolher entre mentir
evasivamente ou confessar claramente a verdade. O
período de Hitler, por exemplo, não foi fácil para nós,
que queríamos ser pastores. Naquele tempo era comum
sair por aí em um uniforme, agir com rudeza, ser arrogante e até irreligioso. Os estudantes de teologia eram
olhados como fracotes e quase como traidores. — Nunca
falara antes essas coisas com seu filho.
— E depois veio essa outra forma de ditadura. É
difícil dizer qual é o pior, se aquele tempo ou esse.
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Peter, eu sei exatamente o que é para um jovem sentir-se
marginal. . .
— Mas o senhor pôde fazer o que quiz! — interrompeu Peter. - - E se eu responder o que o senhor quer
que eu responda...
— O que eu quero que você responda? — Gottfried
estava chocado. — Eu espero apenas que você diga a
verdade, Peter!
— A verdade? Mas eu sei que um pedaço de papel
pode estragar toda minha vida — e isso também é
verdade!
Peter virou-se e desceu correndo as escadas da igreja.
O Pastor Gottfried via-o partir com um medo redobrado
— de pai e de cristão.

l

A

A ESTRADA DE BERLIM

Secretário do Partido andava de um lado para outro,
em seu escritório. Um pequeno grupo estava reunido num canto da sala. Observavam Herr Rettmann com
muito cuidado, obviamente, alguma coisa estava acontecendo, pois o Secretário do Partido chamara para esta
reunião o presidente do comitê político da fábrica, o
diretor da escola Karl Marx, o editor de "A Voz do
Povo" e seu próprio assessor de propaganda.
— Hoje de manhã tive uma longa conversa telefônica com Berlim — declarou Rettmann. — Novamente
me foi dito como é importante que Osterstadt faça uma
boa figura no Festival.
Não disse que lhe fora tornado claro pela Comissária Laube no telefone que sua própria posição no Partido
poderia bem ser decidida pela entrega de bom material
para o Festival, de maneira que ele se tornasse verdadeiramente um extraordinário evento cultural.
— Seu artigo e a fotografia no jornal de hoje foram
um bom começo — disse Rettmann ao editor. — Mas
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procure planejar o resto da campanha de uma forma
que toda a comunidade seja envolvida.
— Os professores estão planejando a maneira de
organizarmos nossa participação — disse o diretor da
escola, explicando que já os tinha convocado para uma
reunião inicial. As regras básicas de habilitação já tinham sido estabelecidos, em princípio. Ofereceu-se para
lê-las para o grupo, mas Rettmann pediu-lhe que fornecesse a cada um uma cópia por escrito.
— E o que seu comitê está fazendo na fábrica para
se preparar para o Festival? Afinal, seu grupo deve fazer
alguma coisa para merecer o título de patrocinante. —
Havia um quê de sarcasmo no voz de Rettmann ao dirigir a pergunta ao presidente do comitê político da metalúrgica. A idéia de que a delegação de Osterstadt fosse
patrocinada pela fábrica tinha sido de Frau Laube e não
sua.
— Bem, uma idéia é fazer uma coleta voluntária entre os trabalhadores, para que os moços tenham algum
dinheiro para a viagem e se divirtam mais. Alguém
sugeriu que isso lembraria aos estudantes os bons votos
de sucesso da fábrica, sempre que comprassem uma garrafa de soda ou um sanduíche.
Depois de ter visto o filme sobre os festivais da juventude, Herr Wuppermann, o professor de educação física, pôs-se em campo para melhorar a ordem unida de
seus alunos. Fê-los marchar ao som de uma banda de
música, e a um dado sinal levantavam os braços alto e
batiam palmas no compasso, olhando para um palanque
imaginário, à direita.
Ao mesmo tempo, Fraulein Hemsing, encarregada
da parte atlética das moças, também treinava suas alunas,
em exercícios com arcos, bastões e bandeiras. O professor Steffl tinha que escolher os músicos.
Todos que se inscreveram para o concurso deram
uma audição para o professor Steffl e seu comitê. O
Professor orgulhou-se do progresso de Helga Weissberg
no violoncelo, mas de forma alguma imaginava ela estivesse em condições de ir a Berlim. Anton Roemer mos-
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trava inclinação para o piano, mas não tinha a centelha
de Peter Gottfried.
Peter Gottfried? De que modo um estudante podia
ser forçado a entrar num concurso? Peter evitara até
mesmo falar do assunto com o Professor Steffl e o professor sabia bem que a sua ida a Berlim era impossível,
tanto sob o ponto de vista do rapaz, como filho do Pastor,
como sob o do Partido, na hipótese dele vencer o concurso.
O que fazia as coisas piores é que o Professor sabia que
Peter na certa o venceria.
Herr Rettmann pediu ao professor Steffl para fazer
um relatório sobre os cadidatos, numa reunião especial
com os professores. O Professor poderia assegurar ao
Secretário que tudo estava em ordem e que não havia
problemas, mas ele sabia que isso apenas adiaria a revelação da amarga verdade.
— Não pretendo que isso seja desculpa, Herr
Rettmann, mas, para ser honesto, devo dizer que nos
está faltando o ingrediente mais importante para uma
demonstração satisfatória do que somos capazes, no campo musical.
Rettmann olhou para ele. Não compreendia absolutamente o que o Professor queria dizer.
— O senhor compreende, o que precisamos é de
talento. Há um talento precioso aqui em nossa escola.
Isto é, está à disposição.
— O que o senhor quer dizer.. . à disposição? —
perguntou Herr Rettmann.
O Professor Steffl estava em pé, à janela. Chamou
Herr Rettmann. Apontando para o páteo da escola, onde
um grupo de rapazes jogava futebol, o professor de música esclareceu: — O senhor está vendo aquele camarada
que está chutando a bola agora? Bem, se ele tocasse piano
em nosso concurso.. . acabaria os problemas.
— E por que não? — perguntou Rettmann, seco.
— O senhor espera que eu tome a responsabilidade
de mandar o filho do Pastor a Berlim?
O Secretário do Partido ficou em silêncio por um
instante, olhando pela janela. Então, virou-se para os
professores, sem dizer nada. Olhou para Steffl, para o
Diretor, e decidiu — Eu me responsabilizo. Peter
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Gottfried está em sua classe, não é? — perguntou a Herr
Starke.
Herr Starke confirmou com a cabeça.
— Faça-o assinar.
Starke era membro do Partido há tempo suficiente
para reconhecer uma ordem inequívoca. Quando o Secretário saiu, seguido pelo Diretor, Herr Starke começou
a pensar. Teria de planejar sua estratégia cuidadosamente. Dessa vez ele não podia falhar.
O ar estava frio. Peter e seus colegas andavam por
uma estrada, numa excursão com seu professor. Um
dos rapazes, que tocava acordeon aceitàvelmente, acompanhava as conhecidas canções que a turma cantava.
Peter sentia-se feliz por esta oportunidade de se
afastar da escola e das pressões que sentia por todos os
lados. O passeio era uma oportunidade para ele descansar. Tinha conversado com Dehmert, que aqui fora
parecia menos um boneco que na escola. Peter e Anneliese andaram juntos por um longo tempo. Anneliese
não se recuperara ainda do choque de ter perdido sua
melhor amiga, Hildegard. Ela não lhe mencionara nada
sobre a possibilidade de ir com seu pai para o Ocidente.
Vários dias mais tarde, entretanto, Anneliese encontrara
uma nota no bolso de seu avental, dizendo adeus e desejando que pudessem se encontrar um dia.
Peter ficou satisfeito quando Herr Starke veio andar a seu lado. Passaram por uma bomba perto de
uma fazenda abandonada e Herr Starke perguntou a Peter se não gostaria de tomar um gole de água. Pararam
para refrescar-se.
— Como vai o questionário, Gottfried? — perguntou
Starke casualmente.
Peter não sabia como responder. — Bem, estou tentando respondê-lo, mas não está indo muito bem.
— Você o discutiu com seu pai?
— Sim... — respondeu Peter. — O conselho dele
é que eu diga a verdade.
Starke sorriu. — Bem, vejo que eu e seu pai concordamos nisso. Mas antes de poder responder aquelas
questões, você precisa saber toda a verdade! Você nunca,
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na verdade, a aprendeu totalmente, você sabe. Não há
portas fechadas, Gottfried, que você não possa abrir.
Tente pensar no questionário como sendo apenas uma
das chaves. Sua vida em nossa sociedade é sua, para
formá-la com suas próprias mãos.
Peter observou que estavam ficando muito longe dos
outros, que agora cantavam uma outra canção.
— Pense, rapaz, pense. Somos nós que fechamos
você do lado de fora ou é alguém mais que não lhe deixa
entrar?
— Parece que estou sempre no meio — respondeu
Peter, sombrio.
— No meio, sim.. . preso entre as idéias ultrapassadas e as novas.
Peter não respondeu. Andaram em silêncio por algum tempo e a distância entre eles e os outros tornou-se
menor. Finalmente, Herr Starke perguntou: — Como
vai o piano,. Gottfried?
Peter encholheu os ombros.
— Só vi você tocar uma vez e estou ansioso por ouvi-lo novamente. Você vai ao Festival de Berlim, não é?
Peter olhou para Herr Starke, depressa. — Não creio
que pudesse fazer grande coisa naquele concurso, Professor — disse.
— Por que? Acho que você toca muito bem —
disse Herr Starke, sorrindo.
— Bem, é exatamente como o senhor disse... eu
estou no meio.
— Não sou músico. Gottfried, mas gosto de música
e acho que sei uma coisa que você ainda não aprendeu.
— Eu ainda tenho muito que aprender, eu sei.
Herr Starke pôs a mão no ombro de Peter. — Não
se trata de talento. Seu professor de música desenvolveu muito bem sua habilidade no teclado. Mas ninguém
nunca lhe ensinou que nós precisamos de música da
mesma forma que precisamos de pão, carvão e de casas;
que você, como jnusicista, tem na sociedade o mesmo
papel que o do trabalhador, do fazendeiro ou do profissional?
Quando Herr Starke falava assim, parecia a Peter
fazer sentido. Pensava nisso enquanto seu professor
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continuava a falar. — Estude para o Festival de Berlim e veja se alguém lhe fechará a porta porquê você é
filho de um Pastor.
Maria não disse nada, mas estava preocupada, ouvindo Peter estudar, antes do jantar. Alguma coisa estava
errada com Peter. Podia dizer o estado de espírito de
seu filho tanto ouvindo-o tocar, como pela sua conversa.
Atacava certas passagens frenéticamente, e outros trechos, que deveria tocar com confiança, saía cheio de erros clamarosos. Maria sabia que Peter estava aborrecido e sentia que não era bom intrometer-se.
Ao jantar, o Pastor dominou a conversa. Contou à
família toda a história de como Hans Kesselmaier se decidira finalmente a capitular e permitir que sua fazenda
fosse coletivizada. O Pastor visitara os Kesselmaiers
em seu apartamento, à tarde, e estava pasmado com a
atitude derrotista do fazendeiro e de sua mulher. O Pastor citou todos os comentários que ouvira. Estava profundamente preocupado.
Peter não disse nada. Logo que a refeição terminou, pediu licença, explicando que tinha muitos deveres
da escola para fazer, e foi para seu quarto.
Peter sabia que tinha de enfrentar o questionário
naquela noite. Abriu-o e examinou as questões pela centésima vez. O problema corria por sua cabeça.
"Um documento muito importante! Examine suas
experiências!
QUE PROBLEMAS ME PREOCUPAM MAIS? Este
questionário e como respondê-lo — é o que me preocupa
mais. E o Festival de Berlim.
QUAL É A MINHA POSIÇÃO NA JLA? QUAL
É A MINHA POSIÇÃO NO EXÉRCITO DO POVO?
Devo dizer a verdade — devo dizer a verdade! A verdade
sobre a JLA? — "Toda a verdade, Peter!" A JLA está
contra tudo que meu pai está a favor. Meu pai está
contra tudo que a JLA está a favor. A favor — contra,
a favor — contra...
QUAL É A MINHA ATITUDE EM RELAÇÃO À
NOSSA SOCIEDADE SOCIALISTA? "Suas respostas
nos dirão o quanto vocês amadureceram... se vocês me-
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recém.. . suas vidas são cheias e excitantes.. . pensem
cuidadosamente antes de escrever uma palavra.. . suas
respostas serão arquivadas com seus requerimentos para
escolas superiores.. . "
QUE PROFISSÃO DESEJO SEGUIR? "O questionário é uma das chaves. . . Precisamos de música da
mesma forma que precisamos de pão, de carvão e de
casas. . . "Estude para o Festival de Berlim e veja se
alguém lhe fechará a porta porque você é filho do Pastor!" O que o senhor espera do filho de um Pastor?
"O que seu pai dirá?"
"Você deve ter cuidado, Peter. Como filho de Pastor, você tem mais responsabilidades que os outros!"
"Mas meu pai é o Pastor, professor."
"Seu pai tem todo o direito às suas interpretações...
Estude para o Festival de Berlim! Veja se alguém lhe
fechará a porta!"
"Senhoras e senhores, conferimos o primeiro prêmio
do Concurso da Juventude a Peter Gottfried, pianista!"
"O questionário é uma das chaves."
A porta está aberta a porta está fechada! Quem
fechou a porta quem trancou a porta quem abrirá a porta? Onde está a chave quem está com a chave? Dê-me
a chave dê-me a atitude dê-me a definição! A chave
para a JLA a chave para o Exército do Povo a chave da
profissão que desejo seguir a chave de nossa sociedade
socialista a chave do Festival de Berlim a chave a chave
a chave a chave.
Peter finalmente dormiu de exaustão.
— Resolvi finalmente, Anneliese.
Anneliese levantou os olhos. Peter lhe pedira para
vir com ele à margem do lago, depois da aula, mas quase
não dissera nada no caminho. Agora, simplesmente andava de um lado para o outro e ela esperava que ele
dissesse o que o estava preocupando.
— Fiquei acordado a noite inteira por causa daquele
questionário. Está me deixando louco. Mas agora me
decidi. Vou entrar no concurso. Pense no que significaria — tocar em Berlim!
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Anneliese alarmou-se. Nunca pensara realmente
que ele chegasse a tanto. — Peter, o que você está dizendo?
— Só que eu vou assinar para entrar. Quero tocar
em Berlim. É minha grande oportunidade. Vou estudar mais que nunca!
Anneliese estava confusa. Tinha quase vontade de
chorar. — Mas, por que, Peter, por que?
— Para vencer, ora! Quero provar que posso vencer!
— Vale a pena?
Ele não a ouviu. Seus pensamentos já estavam em
Berlim.
— Quer dizer, você não pensa e m . . . bem, em seus
pais?
Sua voz era quase histérica quando ele respondeu:
— Não vou vender minha alma, Anneliese. Só quero
tocar piano.
Anneliese sentiu-se muito triste por Peter. Sabia
que ele não queria fazer isso, mas sabia que, por outro
lado, ele não podia dizer não. Ela lembrou-lhe o questionário. Ele teria de respondê-lo.
— Vou adiar o mais que puder.
— Mais cedo ou mais tarde você terá de respondê-lo.
Peter não queria admitir isso a si mesmo. — Então,
verei — disse.
Peter assinou, tocou e venceu o concurso local. E
ninguém na escola ficou surpreso quando foi anunciado
que Peter Gottfried representaria Osterstadt na parte
de música instrumental no Festival de Berlim. Herr
Steffl fez a comunicação ao Diretor, que telefonou para
Herr Rettmann. O Secretário veio à escola e felicitou
Herr Starke. Foram todos juntos à sala de música, cumprimentar o rapaz, que não sabia se estava triste ou alegre.
Herr Starke disse: — Não se preocupe com o questionário no momento, Peter. Falei com Herr Rettmann
sobre isso e ele concorda que você estará muito mais preparado para dizer o que sente, depois da viagem a Berlim.
— Peter imaginou se isso tinha importância agora. Havia uma questão mais imediata em sua mente.
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Peter entrou em casa e prestou atenção. Seu pai
estaria lá em cima no escritório? Não, o paletó dele não
estava. Talvez estivesse fora, fazendo visitas. "Espero
que ele não saiba nada por outra pessoa. Mas como eu
posso dizer a ele?" Peter ouviu sua mãe na varanda.
Foi até lá e sentou-se.
— Mamãe... — Maria percebia o tremor de sua
voz. — O que você acha de eu tocar em Berlim?
Maria apanhou um envelope de sementes que estava
preparando para seu novo jardim. Escolheu as palavras
com muito cuidado. — Como você quer que eu responda?
Como sua professora ou como sua mãe?
— Acho que seria melhor a senhora responder como
a mulher do Pastor — disse Peter, sério.
— Peter... diga-me. O que é isso? O que está
errado ?
— Mamãe, a senhora não entende? Sei que papai
vai pensar que estou louco, mas você entende, não é?
— Eu costumava, Mas como você quer que eu aceite
que de repente você começa a se deixar usar pelas mãos
daqueles que querem destruir a Igreja?
— Não sei se posso explicar — ele replicou. —
Mas quero que a senhora saiba que eu não mudei. Música é música. Como Chopin ou Bach podem ser políticos? Bach é um instrumento — instrumento deles — só
porque sua música é tocada em um Festival de Berlim?
Calmamente, Maria perguntou-lhe: — Você já conversou com seu pai?
— Não posso — disse Peter. — Só serviria para
magoá-lo.
O trem corria pela noite, levando alguns soldados e
viajantes. No compartimento n. 12, sentado à janela e
fitando as negras florestas que se sucediam, ia o pastor
de Ostertadt.
O Pastor Gottfried ia se encontrar com o Bispo Feld.
Depois que Peter fora dormir, Maria lhe tinha dado as
notícias da melhor forma possível, mas, contudo, os
fatos eram os mesmos. O Pastor percebeu que tinha de
agir com rapidez. Telefonara para o Bispo e marcara
um encontro para o dia seguinte.
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Na manhã em que se encontraram, as palavras do
Bispo foram diretas.
— Você sabia da resposta antes de perguntar. Aquele que deixa sua Igreja trai seu ministério. O Pastor
deve ficar com suas ovelhas.
O Bispo já dissera isso a outros. Era-lhe doloroso,
mas necessário. Falava com muita suavidade e olhava
Gottfried com compreensão.
— Mas eu estou perdendo meu filho! Temos de sair
de lá! — Gottfried não escondia seu desespero.
— Impossível.
— Mas o senhor não pode tirar Peter, pelo menos?
O Bispo balançou a cabeça lentamente. — Você sabe
muito bem que não.
Sim, Gottfried sabia, mas ainda tinha esperança de
uma solução. — Mas, Herr Feld, milhares de pessoas cruzam para o Ocidente todas as semanas!
— E a Igreja está lá quando chegam. Esse auxílio
podemos dar. Mas para o que eles fogem?
O Pastor suspirou. Olhou pela janela e respondeu:
— Para a liberdade.
— Liberdade? — O Bispo levantou-se de sua cadeira
e aproximou-se de Gottfried. — Irmão Gottfried, nós
somos livres. Você e eu, todos os que crêem em Cristo!
Pois a liberdade não está onde o mundo permite isso ou
proíbe aquilo — mas dentro de nós mesmos, onde temos
uma escolha a fazer, e apenas pela fé.
O Bispo era um Pastor de pastores, talvez a parte
mais importante de seu ministério.
— Escolhemos tomar, por amor de Cristo, as pequenas dores de hoje — em gratidão à grande Cruz que Ele
tomou por nós. E, Irmão Gottfried, exatamente porque
parecemos aprisionados, sabemos onde está a liberdade —
apenas em nossa fé.
Friedrich Gottfried sabia de tudo isso. Sua mente
se recusava a reconhecer a verdade que o Bispo dizia.
Tinha o coração partido.
— Porisso eu lhe falo o que falei a todos os outros
que se sentaram aí e pediram para sair. Seu povo recebe a força que Deus dá, através de você. O que acontecerá a eles se você ceder? Você não cederá! Você suportará. É isso que se espera de você.
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— E perderei meu filho — disse Gottfried, com
lágrimas nos olhos.
O Bispo pôs as mãos nos ombros do Pastor. — Caro
Irmão Gottfried, permita-me que eu lhe diga uma coisa
que você já disse muitas, muitas vezes, a almas em agonia
muito maior que a sua. É tudo que posso dizer e tudo
que há para ser dito. Você, eu, Peter — todos nós, compreendamos ou não, até acreditemos ou não — estamos
nas mãos de Deus. Seja feita a Sua vontade!
Tarde da noite o Bispo virou a chave na porta de
6ua casa e entrou em silêncio. Maria encontrou-se com
,êle na escada. Gottfried beijou-a e abraçou-a muito.
— Diga-me, Friedrich. Diga-me o que houve. Vou
preparar um chocolate quente para você.
— Está bem, Maria, mas antes quero dar uma
.olhada em Peter.
— Não o acorde — disse Maria, indo para a cozinha. — Amanhã ele terá um dia cheio, coitado.
Mansamente, o Pastor abriu a porta do quarto de
seu filho. Foi até sua cama, pé ante pé. — Meu filho!
Peter! — Tocou os cabelos do rapaz. Queria acariciá-lo,
mas não podia acordá-lo. Puxou as cobertas sobre ele
e olhou em volta do quarto por um momento. Viu o
toca-discos e os discos de que Peter gostava. Viu o
lema de sua Profissão de Fé na parede: "Seja fiel até
à morte e eu vos darei a coroa da vida".
Amanhã Peter iria a Berlim. O Pastor ansiava por
falar a respeito disso com seu filho, ou mesmo dissuadi-lo de ir, se ainda restasse tempo. A primeira reação
de Gottfried às notícias de Berlim tinha sido de raiva.
Pensara então em fugir com sua família. Isso o compelira a ir se aconselhar com o Bispo Feld. Mas agora
Gottfried sentia apenas amor por seu filho.
J. S. Bach. A música que Peter tocaria em Berlim
estava sobre a mesa. Ele a levaria consigo para o concurso.
O relógio na parede marcava os momentos que ele
permanecia ali. Peter deveria levar consigo também
,as orações -de seu pai.

O ARTISTA DO POVO

dia da partida da delegação de Osterstadt para o
Festival de Berlim amanheceu brilhante. Vários
ônibus estacionaram na praça da cidade, perto da igreja.
Estavam alegremente enfeitados com o escudo azul e
amarelo da JLA e com faixas que proclamavam que
levavam a delegação de Osterstadt, rumo ao Festival de
Berlim.
O primeiro oficial a chegar à praça foi o assessor de
Rettmann, que deu instruções aos choferes e designou os
lugares dos músicos. O bota-fora para Berlim teria de
ser o melhor possível.
Peter estava deitado em sua cama, pensando. Estava
todo vestido e tinha arrumado sua bolsa, com uma camisa
limpa, escova de dentes e o mínimo essencial para uma
excursão de dois dias a Berlim. Gostaria de estar mais
alegre e feliz por participar dessa viagem e tocar no
concurso do Festival. Não se sentia à vontade, por
saber que seus pais simplesmente não queriam que ele
fosse. Saber que estava atraiçoando suas crenças dessa
maneira desafiante dava-lhe uma sensação de culpa.
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Sua mãe entrou com o paletó que tinha passado para
ele. Quando o viu deitado daquele jeito, ela ficou atônita. — Peter, você mudou de idéia?
Peter levantou-se num salto e arrumou a gravata.
Vestiu o paletó que sua mãe lhe entregava. — Não, eu
vou e acho que é agora, porque já está na hora.
Maria não sabia o que falar, mas sentia que devia
dizer alguma coisa. — Você sabe o que eu e seu pai achamos de sua ida...
— Sim, mamãe, eu sei, mas agora já está tudo resolvido. — Verificou sua bolsa pela última vez e certificou-se de que a música estava lá. Então começou a
descer a escada. Sua mãe seguiu-o.
Maria beijou-a. — Toque bem, Peter — ela disse.
Seu desejo trouxe um sorriso ao rosto de Peter. —
Vou tocar melhor ainda se você prometer ouvir pelo rádio,
Maria iluminou-se. — O rádio! Claro! Eu e seu pai
vamos escutar.
— Papai já voltou? — perguntou Peter.
— Já, ele chegou ontem, tarde. Agora está na igreja.
Peter beijou sua mãe. — Vou lá vê-lo.
Em frente à sua casa, Peter podia ouvir as vozes
excitadas que vinham da praça. Olhou para a igreja.
Sabia que devia ir ver seu pai. Sabia que devia, pelo
menos, dizer-lhe adeus. Atravessou a rua, subiu a escadaria e entrou pela porta lateral.
O Pastor ouviu a porta abrir-se. Sentiu a presença
de Peter na igreja. Virou-se para olhá-lo; pai e filho
olharam-se por um longo momento. O Pastor via seu
filho único diante de si e era difícil conter-se. Mas, como
achar palavras?
— Você apanhou tudo o que precisa? A música e
tudo mais?
— Sim, acho que sim, t u d o . . . isto é, exceto sua benção.
O Pastor lutava para conter-se. As últimas trinta
e seis horas tinham sido um pesadelo para ele. Descera
ao desespero, orara e tinha esperança que, de algum modo,
Deus permitiria que o laço entre eles se refizesse. Aproximou-se de seu filho e tocou-lhe a testa. — Eu sempre
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soube que você não queria me maguar, meu filho. E não
quero que nada lhe magoe. — Abraçou o jovem e andaram lentamente pela nave, em direção à porta principal.
— Peter, você se lembra do lema de sua Profissão
de Fé, da sua bênção especial?
— "Seja fiel até à morte e eu vos darei a coroa da
vida".
Sim, Peter se lembrava. O moto estava pregado na
parede de seu quarto e as palavras lhe vinham freqüentemente à lembrança.
— Essa é a promessa de Deus. Não se esqueça.
Agora, Peter, faça o melhor que puder, seja feliz. . . não
se perca e volte bem. — O Pastor sorriu.
Esse era o momento em que deveria ir. Saiu na frente do pai, que se atrasara um pouco.
— Peter.. .
Peter parou e virou um pouco.
— Lembre-se, eu o amo muito.
Essas palavras queimaram no coração de Peter e ele
correu para os braços do pai. Ficaram abraçados por
um momento, em paz e segurança.
— Adeus, papai — disse Peter, sorrindo. — Não se
preocupe. Não tenho medo da fera.
A praça estava cheia de rapazes da JLA e da escola.
Alguns professores também estavam lá, inclusive Herr
Starke e o Professor Steffl, que os acompanhariam à
Berlim. Herr Kettmann estava presente para assistir a
partida e assegurou à delegação que se encontraria com
eles mais tarde, no dia do concurso, em Berlim. Chegaram mais jovens, correndo, com bolsas e valises. Uma
multidão de espectadores se formara, composta de pais
e de amigos e de crianças que queriam dar vivas à delegação de Osterstadt.
Tambores e cometas soaram quando o grupo entrou
nos ônibus e lentamente deixaram a praça sob a aclamação do povo.
Mas, no alto da colina, junto à igreja, um homem
alto, assistindo à partida, não dava vivas. Nem um rapaz taciturno em um dcs ônibus.
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Berlim sempre fascinara Peter, como uma cidade
única. Ele estava a par de sua estranha condição de
cidade dividida e muitas vezes ouvira seus pais falarem
do assunto. Porém, Peter achava difícil acreditar que
realmente pudesse haver duas cidades em Berlim, uma
delas capital da Alemanha Oriental e a outra, aparentemente parte do Ocidente, como uma ilha dentro da Zona
Oriental. Pensou que muitas, muitas pessoas haviam
deixado a Alemanha Oriental simplesmente atravessando do setor oriental para o ocidental da cidade, e de lá
indo por avião para a Alemanha Ocidental. Apenas
algumas semanas antes, Hildegard Marschall e seu pai
haviam percorrido este caminho. Peter estudara o
mapa de Berlim cuidadosamente e percebia que só havia
alguns lugares de onde se poderia atravessar de uma
parte da cidade para a outra. Mas não pensava nisso
no momento em que o ônibus parou defronte ao Teatro.
Enquanto os jovens desciam dos ônibus e enxameavam a rua, Herr Starke gritava instruções.
O Professor Steffl entregou um passe a cada estudante. — Não percam isso — ele disse. — É a entrada
para qualquer dos eventos marcados no verso. — E voltando-se para Peter: —• Gottfried, aqui está seu passe.
No Teatro, dê a volta pela entrada do palco & pergunte
onde fica a sala de ensaios, onde os candidatos se reunirão. Você deve estar lá às 2,30 no máximo. Compreendeu? — Peter acenou que sim e guardou o passe no bolso
de dentro do paletó.
Dehmert procurou Peter. — O que você acha de
você e eu ficarmos juntos durante a parada? Poderemos
ver tudo e eu irei com você ao Teatro depois. Quero
ouvir você tocar. — Peter não estava certo se gostaria de
ficar na companhia de Dehmert o dia inteiro, mas foi
com ele.
Daí a momentos foram tomados de roldão pela massa de jovens que cantava, marchava e acenava com bandeiras, convergindo de todas as direções para a praça
Marx-Engels — um largo imenso, onde nenhum traço
restava do palácio magnificente que outrora ergueu-se
ali. O grupo de Osterstadt alinhou-se em formação de
parada e Peter surpreendeu-se de estar marchando com
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Dehmert em frente a arquibancadas, de onde milhares
e milhares de pessoas assistiam ao desfile e aplaudiam.
Aproximaram-se de um palanque e os que iam na frente
de Peter levantaram as mãos em cima da cabeça e bateram palmas no compasso da marcha, numa saudação
aos dignitários e oficiais.
Dehmert murmurou a Peter: — Aquele homem no
meio — é o Camarada Ulbricht. — Peter procurou ter
uma boa visão do homem cuja fotografia lhe sorrira em
dezenas de lugares em Osterstadt.
Quando o grupo debandou, Peter e Dehmert encaminharam-se para o Teatro. Uma outra multidão estava
se formando na porta de entrada, sobre a qual uma faixa
anunciava: CONCERTO DOS FINALISTAS HOJE.
Dehmert disse que havia combinado com o resto da
turma de Osterstadt encontrar-se com eles na bilheteria.
Quando Peter começou a fazer a volta em torno da entrada do palco, notou que Dehmert já havia se encontrado
com Starke, Steffl e os outros.
Antes de ir para a sala de ensaios, Peter deu uma
olhadela no imenso auditório. Seu tamanho deixou-o
boquiaberto. Como pano de fundo o palco estava decorado com as maiores fotografias que Peter já vira em
sua vida, retratos gigantescos de Grotewohl, Ulbricht e
Pieck.
Peter entrou na sala de ensaios. Era um lugar caótico, cheio de ruídos, conversas e sons de instrumentos
sendo afinados. Olhou em torno e notou que todos esperavam que alguém viesse lhes dizer o que fazer.
O oficial encarregado logo apareceu. Era um homem nervosíssimo, intenso e ríspido. — Silêncio! Silêncio, por favor! — gritou numa voz anasalada. O barulho pouco diminuiu e ele procedeu à chamada dos candidatos. Sentou-os nas cadeiras de acordo com a ordem
de entrada. Peter foi colocado ao lado de uma violinista
de Blunnenbau e de um violoncelista de Leipzig. O oficial explicou que era importante que cada um estivesse
pronto para entrar logo que acabasse a apresentação
anterior. Disse que o programa estava sendo irradiado
e que cada candidato deveria começar a tocar depois do
sinal do mestre de cerimônias. Disse também que deviam
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ficar naquela sala antes de ir ao palco, mas que poderiam
ouvir todo o programa pelo alto-falante, sobre o piano.
— Senhoras e senhores, estamos transmitindo do
Teatro de Berlim, onde hoje se apresentarão os finalistas
do Festival Nacional de Música — anunciou o locutor, e
a sala silenciou.
No auditório, Rettmann e seus assistentes estavam
sentados na quarta fila. Rettmann parecia confiante e
satisfeito. O Mestre de Cerimônias tomou a palavra.
— Ouviremos aqui, hoje, o melhor de nosso talento
musical. Dos jovens que tocarão aqui, sairão, amanhã,
estamos certos, os artistas do povo. — Rettmann começou
a bater palmas e o aplauso reboou pela sala.
Peter tirou a música de sua pasta e a pôs na estante,
em sua frente. Resolveu estudar o prelúdio de Bach que
havia escolhido. Abriu o álbum e — como chegara lá?
— seus olhos caíram sobre um objeto muito familiar.
Entre as páginas estava o pequeno moto que estivera
pregado na parede de seu quarto: "Seja fiel até à morte
e eu vos ciarei a coroa da vida". Peter olhou em volta
para ver se alguém notara alguma coisa e fechou rapidamente o álbum.
— Antes de apresentar cada um dos candidatos, permitam-me dizer alguma coisa sobre cada um deles. De
Brunnenbau, Dorothea Knittel, violinista.
Peter olhou para a mocinha a seu lado e sorriu.
Ela enrubeceu um pouco, à medida que o Mestre de Cerimônias continuou: — Dorothea é filha de um capataz da
fábrica de tecidos local, que excedeu a sua cota de produção em sete por cento!
Esta declaração foi seguida por uma onda de aplausos
ensurdecedora.
— De Ostertadt, Peter Gottfried, pianista.
Peter olhou para o alto-falante e prestou atenção.
Entrementes, em sua cidade, a mesma voz era ouvida na
barbearia, na Prefeitura, no lar dos Zingler e na casa
pastoral.
— Senhoras e senhores, todos nós conhecemos a calúnia propagada contra nossa República pelas forças reacionárias do Ocidente capitalista, que nos querem dividir.
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Todos nós sabemos que esses reacionários fascistas espalham, deliberadamente, boatos de que aos jovens de formação religiosa, é negada oportunidade na República do
Povo...
Rettmann sorriu levemente.
Anneliese olhou para sua mãe.
O Pastor Gottfried enterrou a cabeça nas mãos.
Peter sentia-se febril e quente. Era como estar
preso em um sonho mau. A voz no palco falava dele!
Uma outra voz, alhures, parecia dizer-lhe: — Seja fiel,
seja f i e l . . . seja fiel. . .
— O candidato que representa Osterstadt hoje é a
resposta cabal a essas mentiras. Peter Gottfried é filho
de um Pastor — o pastor da Igreja de São Jacob, em
Osterstadt.
Nesse momento de horror, Peter compreendeu que
tudo que seu pai lhe dissera tornava-se realidade. Sabia
que nesse mesmo momento seu pai e sua mãe estavam
ouvindo essa mesma voz e que cada palavra feria fundo
seus corações. Agora era tarde demais. Daria tudo no
mundo para poder correr de volta para sua casa, para a
segurança dos braços de seu pai. "Este homem está
falando de mim," pensou.
Peter olhou para seus dedos, no teclado do piano.
"Talvez não seja tarde demais, talvês"...
Num impulso momentâneo, agarrou a tampa do
piano e deixou-a cair sobre seus dedos.
— Ai! — gritou. — Minha mão, minha mão.
Um oficial veio correndo para ele. — Deixa-me ver.
Peter mantinha os dedos juntos e levantou-os, gemendo. — A tampa.. . caiu... está doendo, doendo...
O oficial chamou uma moça que tinha estado a andar por ali e pediu a ela que o levasse ao ambulatório,
no andar inferior. A moça saiu correndo com Peter e
desceram as escadas depressa.
No caminho, Peter lhe disse: — Ah, minha música!
Eu a esqueci. Você poderia ir apanhá-la para mim, por
favor?
— Vou, está certo... que pena! — disse a moça,
voltando para a sala de ensaios.
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Essa era a oportunidade de Peter. O corredor estava completamente vazio. Não havia ninguém por perto.
Correu o mais que podia por toda a sua extensão e pelas
escadas, até à porta do palco, por onde entrara antes.
Ao chegar à porta, uma voz lhe gritou: — Hei! Não
corra tanto!
Peter parou, voltou-se e encarou o porteiro. O
velho sorria.
— Tudo acabado, filho?
Peter fez o máximo, para parecer casual. Balançou a cabeça. — Sim, eu já acabei.
— Que tal?
Peter olhou para seus dedos. Estavam machucados
e doíam, mas não estsvam prejudicados para sempre.
Flexionou-os um pouco, olhou para o porteiro e sorriu.
— Melhor do que eu esperava.
Logo que saiu, respirou fundo. Agora sabia que
não ia tocar para eles. Fizera o que devia. Mas não
seria tarde demais?
Um automóvel buzinou e Peter lembrou-se de que
estava atravessando a rua. Quase foi atropelado. Voltou à realidade e recomeçou a correr. Ainda não planejara a fuga, mas sabia que tinha de fugir daquele lugar.
Tinha de fugir! Lembrou-se da Porta de Brandenburgo,
no final da rua. Talvês conseguisse atravessar. Tinha
de tentar.
Enquanto a violinista de Blunnenbau tocava, a confusão reinava nos bastidores. A moça voltou do ambulatório e anunciou que o pianista não tinha chegado lá.
Começou-se imediatamente a busca, mas Peter Gottfried
não estava em lugar nenhum.
— Procurem Peter Gottfried em todo o edifício. —
ordenou o oficial a três dos jovens na sala. — Procurem
em todos os lugares, no ambulatório, no toalete, no vestíbulo, no porão.
O rapaz poderia tocar com os dedos machucados. O
oficial procurou o Mestre de Cerimônias, que estava esperando na ala e murmurou alguma coisa. Concordaram
em anunciar o violoncelista em seguida.
— Senhoras e senhores, antes de ouvirmos o próximo
cadidato, pediram-me que. . . ah, houve um ligeiro rearranjo na seqüência do programa. . .
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O assistente de Rettmann entrou no auditório e correu para chamar o Secretário, na quarta fila.
Em Osterstadt, Friedrich e Maria Gottfried ouviram
atentamente o Mestre de Cerimônia dizer : — Peter
Gottfried, o candidato de Osterstadt, será apresentado
um pouco mais tarde. Em seu lugar, ouviremos agora
Helmut Wolf-Georbig, violoncelista, representando a cidade de Leipzig.
— Friedrich, que está acontecendo? — perguntou
Maria, ansiosamente.
O Pastor também estava ansioso, mas procurava
esconder. — Não se preocupe, provavelmente não é nada.
Ao se aproximar da praça Marx-Engels, Peter viu
grupos da parada que ainda desfilavam. O povo se alinhava nas ruas, assistindo à aproximação de novos pelotões. Peter embarafustou-se pela multidão e continuou
a correr em direção à Porta de Brandenburgo.
Subitamente, viu dois policiais que vinham em sua
direção. "Será que vão me reconhecer? Será possível
que saibam que eu devia estar no Teatro?" Peter achou
que seria melhor andar devagar e parecer despreocupado.
Olhou o desfile por um momento e fez uma pausa enquanto os soldados passavam por ele sem o notar. Então,
começou novamente a andar depressa em direção à Porta.
Não parou até chegar lá. "Mas como passarei pelos
guardas?" Notou que eles estavam verificando passaportes. "Vão me deixar passar?" Peter estava com
sua pequena carteira de identidade, com seu retrato,
como todo mundo na Alemanha Oriental. "Talvez se eu
mostrar a identidade a eles, de uma maneira casual, eles
me deixem passar!"
— Seus papeis, por favor? — pediu o guarda, quando Peter parou em sua frente. Peter meteu os dedos no
bolso do paletó e encontrou o moto. O bolo errado!
Achou sua identidade e mostrou-a ao oficial da Volkspolizei. Nesse momento, um grupo de estudantes surgiu,
já com os papéis de identificação nas mãos. O guarda
relanceou os olhos pela carteira de Peter e devolveu-a.
Peter atravessou.
Estava agora no setor ocidental de Berlim. Mas
ainda não se sentia seguro. Ainda não sabia exata-
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mente o que ia fazer, mas estava ainda próximo demais
do incidente do Teatro para descansar um instante que
fosse. Depois de correr mais ou menos uns cem metros, achou-se junto do Memorial Soviético. Sem fazer
uma pausa, olhou para a estátua negra do soldado russo
rio topo do monumento e para os dois tanques verdes
montados em pedestais, que flanqueavam a entrada da
Praça do Monumento.
— Peter! Peter Gottfried! O que você está fazendo
aqui?
Peter estacou. Virou-se e viu três de seus colegas
de Oterstadt descendo os degrau em sua direção, vindo
do Memorial Soviético. Sorriam para ele com amabilidade e surpresa.
— Você já acabou de tocar?
Peter não soube o que responder. Fez que sim com
a cabeça nervosamente.
— O que há, Gottfried? Nós não ganhamos?
Peter sentiu-se apanhado. Pareceu-lhe que seus colegas o encurralavam. Recuou um passo — e então,
subitamente, empurrou-os e correu, correu, correu.. .

O FARDO DA GLÓRIA

TTpRlEDRiCH e Maria Gottfried aguardavam, junto do
-*- >rádio. Quando o violoncelista concluiu sua seleção,
prenderam a respiração, esperando que o Mestre de Cerimônias dissesse que Peter tocaria em seguida. Depois
dos aplausos, houve uma pausa. Uma longa pausa, pareceu-lhes. Então, sem qualquer explicação a respeito
de Peter, foi anunciado um flautista de Rostock.
— Temos de esperar, Maria, temos de esperar —
disse Gottfried. Mas era muito difícil esperar. O Pastor não conseguiu ficar sereno. Seu pensamento estava
em Peter.
Maria ouvia o rádio, nervosamente.
Quando o flautista terminou, anunciou-se um clarinetista. O casal olhou um para o outro. — Maria, eu
vou para a igreja. Você compreende, não?
Seu olhar dizia que sim, ela compreendia.
— Deixe o rádio ligado e diga-me, se Peter tocar.
Mas tenho a impressão de que ele não vai tocar. — O
Pastor saiu de casa e foi para a igreja.
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— Sabemos, sabemos — interrompeu Rettmann,
tentando reaver um pouco de sua autoridade. — O que
vocês estavam fazendo lá?
— Eu lhes dei permissão, Herr Rettmann — disse
Starke.
A Camarada Laube olhou para os rapazes e para o
professor. — E Gottfried? O que aconteceu?
O rapaz que falava confundiu-se. Enguliu em seco,
olhou para Herr Starke e explicou: — Bem, Comissária
Frau Laube, nós o vimos e fomos falar com ele, mas ele
correu — assim! — O rapaz levantou os braços. — Nunca
vi ninguém correr daquele jeito.
Rettmann deu um passo para ele. — E vocês não
tentaram agarrá-lo?
Frau Laube levantou a mão novamente. — Basta!
Olhou para os rapazes e para o professor e ordenou: —
Esperem lá fora.
O Professor Steffl decidiu que era também a hora
para ele partir. — Eu receava que pudesse acontecer
uma coisa dessas — disse.
A Comissária fitou o vazio. Starke falou: — A responsabilidade é minha, Camarada Laube. Peco desculpas
pelo que aconteceu. Julguei mal o rapaz. Pensei que ele
estava chegando-se a nós. — E olhando para Rettmann:
— Às vezes, acho que esperamos demais.
Depois que os dois professores saíram, Rettmann
ficou sozinho com a Comissária Laube.
— Que beleza! Como vou explicar isso ao Comitê
Central?
Frau Laube andou até à janela com os braços cruzados e perguntou: — Tem mais alguma sugestão, Camarada?
— Na verdade, tenho. Permita-me resolver a situação.
Frau Laube virou-se e viu-o dirigir-se para o telefone.
Na Chefatura de Polícia de Osterstadt, o patrulheiro
Luedtke atendeu o telefone e depois falou com o ajudante
de ordens. — É de Berlim. Querem falar com o Inspetor
Hermann. Ele está dormindo lá em cima. Vá acordá-lo.

O escritório do diretor do Teatro estava, no momento, sendo ocupado pela Comissária da Juventude,
Frau Laube. Estava de pé, num canto da sala, com
os braços cruzados. Olhou para Rettmann, para o Professor Steffl, e depois para o oficial encarregado dos
candidatos. Alguém bateu à porta e ela ordenou: —
Entre!
Um velho do. uniforme, com uma expressão de perplexidade foi introduzido pelo assessor de Herr Rettmann.
— Este é o porteiro, Camarada Laube. Ele acha que
conversou com o rapaz.
— Bem? O que o senhor tem a dizer?
— Alguém disse que a senhora estava procurando
um dos moços do concurso e me perguntaram se eu tinha
visto alguém sair do edifício. Eu disse que um rapaz
saiu mais cedo, mas ele disse que já tinha tocado. •
Rettmann interrompeu. — Ele tinha olhos claros?
Estava com um terno cinzento? E l e . . .
Frau Laube levantou a mão para indicar a Rettmann
que era ela quem fazia as perguntas.
— Diga o que vocês conversaram — ordenou ao porteiro.
— Bem, eu perguntei a ele como tinha sido e ele
falou, "melhor do que eu esperava."
A Comissária estalou os dedos. — Muito bem, basta.
Saiam. — Fez um gesto para os outros na sala. — Todos
vocês também, menos Herr Rettmann e o professor do
rapaz.
Logo que o grupo saiu, Herr Starke entreabriu a
porta e perguntou: — Herr Rettmann está aqui? —
Quando viu o secretário do Partido, virou-se para os que
o seguiam, exclamando: — Aqui, rapazes, aqui.
— Licença, Herr Rettmann, eu poderia falar com o
senhor um momento? — perguntou Starke.
A Comissária interrompeu. — O senhor viu
Gottfried?
— Nós vimos — falou um dos rapazes da JLA. —
Nós estávamos no Memorial Soviético — no setor ocidental, a senhora sabe...

l
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O Inspetor correu para a sala, sonolento, e apanhou
o telefone.
— Aqui é o Inspetor Hermann. Boa tarde, Herr
Rettmann. Como estão as coisas em Berlim hoje?
Luedtke e o outro policial viram os olhos do Inspetor
se arregalaram de espanto.
— Compreendo. Sim. Imediatamente. — Anotou
um número. — Sim, eu o chamarei. Sim. E se...
Virou-se para Luedtke. — Não vou mais precisar de
você esta tarde, Luedtke, mas em todo o caso, fique em
casa, pois pode ser preciso. Vou até à casa do Pastor.
Ã palavra "pastor", Luedtke olhou-o, curioso. O
Inspetor não o manteve em suspense por muito tempo.
— Parece que o orgulho e alegria do Pastor fugiu
para o Ocidente. Isso aqui vai ser um inferno na segunda-feira.
Apanhou o chapéu e abriu a porta. — E quando
virem uma cara nova no escritório do Secretário do Partido, não digam que Tio Hermann não avisou.

— O senhor falou com ele depois ? Por telefone, por
exemplo ?
— Em Berlim? É claro que não.
— O senhor imagina onde ele possa estar?
O Pastor levantou-se. Sua voz se firmou e ele indagou: — Estou esperando que o senhor me diga. Em
nome de Deus, o que aconteceu a meu filho?
O Inspetor olhou para o Pastor e disse, esperando
sua reação: — Seu filho fugiu para o Ocidente.
Notou o choque no rosto de Gottfried.
— O senhor não sabia disso antes? O senhor assinaria essa declaração?
— No local e na hora apropriada — respondeu o
Pastor, automaticamente.
— O senhor será notificado quanto a ambos, Herr
Pastor. Nesse meio tempo minhas instruções são de
que o senhor permaneça em sua casa até segunda ordem.
— Prisão domiciliar?
— Receio que sim,

O Inspetor apertou a campainha da porta. Quando
Maria veio abrir, ficou gelada.
— Boa tarde, Frau Gottfried. Posso falar com seu
marido um instante?
— O senhor o encontrará na igreja.
O Pastor costumava ir para o santuário sozinho,
para meditar. Ouviu a porta da igreja que se abria e
passos que se aproximavam.
— Herr Pastor?
— Sim?
— Posso fazer-lhe algumas perguntas?
— Aqui?
— Tanto faz. Pastor, quando foi que o senhor falou com seu filho pela última vez?
— Essa manhã, pouco antes dele viajar para Berlim.
Por que o senhor pergunta?
— Onde foi essa conversa, Herr Pastor?
— Aqui mesmo, mas por que .. . ?
— Alguém mais presente?
O Pastor balançou a cabeça.

Frau Luedtke empurrou o carrinho do bebê pela
rua e parou em frente da barbearia. Tentou atrair a
atenção do barbeiro, pois sabia que ele era um dos membros do Conselho da igreja. Herr Mueller saiu para
cumprimentá-la. Debruçou-se sobre o carrinho para
admirar o bebê. Enquanto lhe fazia festinhas no queixo,
ouviu Frau Luedtke sussurrar; — Tenho um recado para
o senhor. Peter Gottfried fugiu para o Ocidente. O
Pastor está em apuros. Meu marido diz que ele está
preso em casa.
O barbeiro ouviu todas as palavras, mas sua expressão não se modificou. Em lugar disso, brincou. — Mais
alguns meses e estarei cortando o cabelo dele. — Voltou
lentamente para a barbearia e abaixou a cortina da porta
para indicar que fechara. Foi à sala dos fundos e anunciou: — O Pastor está preso em casa.
Um suspiro percorreu o pequeno grupo ali reunido
— Durfel, Kesselmaier, Kraus e o velho Jacob Hoerst.
Ninguém disse nada por um instante. Herr Durfel finalmente quebrou o silêncio comentando: — É possível
que ele não soubesse nada dos planos do rapaz.
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— Está certo, imaginemos que sim — disse o barbeiro. — Mas como convencer o Partido disso?
— Vão achar um jeito de provar que ele estava envolvido . . . e nós sabemos o que isto significa — acrescentou Kesselmaier.
O barbeiro levantou as mãos, num gesto de derrota.
— É, vamos ter de procurar outro Pastor.
Herr Kraus falou pela primeira vez: — E amanhã
é domingo — suspirou.
Herr Durfel rodeou lentamente os conselheiros. —
Eu queria que a gente pudesse fazer alguma coisa!
Maria Gottfried lutava para controlar-se. Era uma
noite cruel. Tentava não pensar.
Em sua angústia comum, os dois sentavam-se sem
conversar, atônitos e confusos com o desaparecimento de
Peter.
A campainha soou. O Pastor foi abrir a porta. Sua
mão descansou um momento sobre a maçaneta antes de
abri-la. Era Herr Zingler.
— Boa noite, Herr Pastor, posso entrar?
— Boa noite, Herr Zingler. Por favor, entre.
Herr Zingler tirou o chapéu. — O senhor está num
embrulho, Herr Pastor. Toda a cidade já sabe. Eu posso levar o senhor e sua mulher para fora daqui. O
senhor poderá encontrar-se com seu filho amanhã.
Maria se encaminhou para a porta.
— O senhor? — perguntou o Pastor. — Não compreendo.
Herr Zingler estava, obviamente, sob uma tensão
considerável, mas fazia por parecer o mais despreocupado
possível.
— Quanto mencs o senhor souber, melhor. — Olhou
para o relógio. — São dez horas agora. Apronte-se em
uma hora. Vai passar um carro. . .
O Pastor interrompeu. — O senhor não compreende
minha posição.
— Não compreendo sua posição? — retorquiu Zingler. — O que o senhor vai adiantar para seu povo, na
prisão? — Olhou para a mulher do Pastor. — E seu
filho? O senhor acha que o outro lado é um paraíso para
um jovem sozinho? Se quiserem ir, abram as cortinas e
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acendam as luzes. Se vão ficar, fechem as cortinas e
esqueçam tudo isso. Confie em mim, Herr Pastor. O
senhor não será o primeiro.
Uma hora! Tinham de resolver em uma hora. O
Pastor foi ao quarto de Peter e viu o lugar vazio onde
estivera o moto. Tinha que se decidir agora — ir ou
ficar. Ao sair do quarto sua mão bateu num pedaço de
papel, jogando-o no chão. Era o questionário da escola.
O Pastor abriu-o. Estava em branco, exceto na última questão, onde o rapaz começara a escrever uma resposta.
SÉTIMA QUESTÃO: "Quais foram as influências
predominantes na minha formação social?"
A resposta de Peter feriu o coração do Pastor: "MEU
PAI..."
— Maria, resolvi. Você deve ir se encontrar com
Peter! Você deve ir ficar com ele. Não será fácil para
ele, sozinho numa cidade estranha!
— Friedrich! Como é que você pode dizer uma coisa
dessas! E você?
— Não vou ficar sozinho. Tenho meu trabalho e
as pessoas que dependem de mim. Foi uma decisão difícil, Maria, mas Peter também teve de fazer uma decisão
difícil.
O relógio da sala começou a bater. Friedrich tirou
seu relógio para conferir as horas. Impulsivamente, soltou a corrente e lhe deu o relógio, dizendo: — Isso é para
meu filho.
Eram onze horas. Muito fracamente, ouvia-se um
cuco no quarto de Peter. Ouviram o barulho de um motor do lado de fora.
Calmamente, Maria levantou-se e foi à janela. Fechou as cortinas. — Às vezes fico impressionada com as
minhas riquezas — ter um marido e um filho assim!
A viagem de ônibus do centro de Berlim ao subúrbio
de Marienfelde levou aproximadamente uma hora. Já
era tarde quando Peter chegou e entrou na fila que ia
da parada de ônibus ao portão. Uma faixa identificava
o cercado como o centro de recepção de refugiados.
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Na manhã seguinte todos em Osterstadt ouviram os
sinos da igreja tocarem. Havia se espalhado a notícia
de que o Pastor Gottfried estava preso em casa e porisso
acreditava-se que o serviço estaria automaticamente cancelado. Os sinos continuaram a soar. Os habitantes da
cidade sentiam uma nota de urgência nos sons da torre
de São Jacob. Muitos instintivamente pararam com o que
estavam fazendo para ouvir os apelos. Um homem apanhou uma caderneta preta em sua mesa, colocou-a cuidadosamente no bolso e saiu para a igreja.
O homem alto no púlpito pôs a mão na Bíblia e olhou
para a congregação. Numa voz forte e clara, pronunciou
a saudação:
— Sejam convosco a graça e a paz de Deus, o Pai,
e de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a Si mesmo pelos
nossos pecados para nos livrar desta era de desgraças, de
acordo com a vontade de nosso Deus e Pai; a quem seja
dada a glória para sempre. Amém.
Abriu a Bíblia no texto de seu sermão.
— A palavra de Deus para hoje está na Segunda
Epístola aos Coríntios, Capítulo Quarto:
"Não perdemos a coragem, antes, renunciamos coisas que a vergonha manda ocultar, não
nos conduzindo com artifício, nem adulterando a
palavra de Deus, mas recomendamo-nos a nós
mesmos à consciência de todos os homens diante
de Deus, por meio da manifestação da verdade.
E, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é
para aqueles que se perdem que está encoberto;
para aqueles infiéis de quem o deus deste século
cegou o entendimento; para que não resplandeça
para eles a luz do Evangelho da glória de Cristo. ..
Em tudo sofremos tribulação, mas não somos
oprimidos; somos cercados de dificuldades, mas
não desesperamos; somos 'perseguidos, mas não
desamparados; somos abatidos, mas não perecemos. .
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Porquê o que agora é para nós uma tribulação momentânea e ligeira, produz em nós um peso
eterno de uma sublime e incomparável glória, não
atendendo nós às coisas que se vêem, mas às que
não se vêem. Porquê as coisas que se vêem são
passageiras, e as que se não vêem são eternas!"
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