
I-A PELA PRIMEIRA VEZ já a viagem ia
a meio: capa lustrosa, preta, com o nome
a vermelho no topo e um diálogo em
letras brancas. Estava pendurada na
montra da Hudson News (o monopólio
das tabacarias das estações de metro e
comboio da ilha de Manhattan), de fren-
te para a entrada do mercado da Grand
Central Station. Avistei-a sem querer,
enquanto esperava que o meu namora-
do despachasse as compras. Tinha jura-
do que não ia gastar mais dinheiro em
revistas, mas para uma junkie em letra
impressa como eu Nova Iorque é a cida-
de da perdição: as esquinas estão cober-
tas de armadilhas para os incautos, com
todo um império de jornais e revistas a
brilhar sob a luz quente do fim de Verão.
Cada nova-iorquino desfila com as suas
eleitas debaixo do braço ou senta-se nos
transportes embrenhado nas letras aper-
tadas em páginas escorregadias.

Por razões naturais, a “New York Maga-
zine” não faz parte da minha lista de lei-
turas correntes. Com excepção de uma
ou outra referência no “Sexo e a Cidade”
ou num blogue sobre coisas corriquei-
ras de Nova Iorque, mal tinha ouvido
falar dela. Cinco dólares por uma revis-
ta de uma cidade que não é a minha pare-
ceu-me um capricho, mas o diálogo era
hipnotizante. “What’s this lampshade
made of?” “That’s made from the skin of
Jews.” “What?” “Hitler made skin from
the Jews. You want it? $35.”

Esse não foi o dia em que comprei a
revista. Levei vários dias a remoer a capa,
a pequenos intervalos de poucos minu-
tos, na azáfama de engolir uma cidade
como Nova Iorque em dez dias. O tem-
po era pouco, a sede muita. Tinha o meu
namorado, os meus dólares comprados
com antecedência no banco do costume
e uma amiga em Brooklyn à espera para
nos mostrar a “verdadeira cidade”. Não
tinha tempo para pensar no abat-jour de
pele de judeu, ainda que o artefacto, impie-
doso, tivesse passado a fazer parte dos
meus sonhos nas noites que se seguiram.

Nesse dia ainda dormia em Nova Jér-
sia, em casa do Tio. Sem comentar a revis-
ta ao chegar a casa, a conversa resvalou
para os judeus: aproximava-se a mais
importante semana da religião, dois feria-
dos seguidos. São tantos os judeus nos
estados de Nova Iorque e de Nova Jérsia
que, de há uns anos a esta parte, as esco-
las se tornaram proactivas e desistiram
de abrir nesses dias, por falta de quorum
mínimo. A explicação do Tio e os dois
feriados que se aproximavam saíram do
meu calendário mental assim que parti
para Brooklyn no dia seguinte.

Apesar de marcada em cima da hora,
a viagem a Nova Iorque estava mais ou
menos delineada. O Labour Day come-
morava-se no nosso terceiro dia em ter-

ras do Tio Sam, o que ia dar margem para
nos acotovelarmos com a cultura ameri-
cana num dos seus feriados favoritos, fei-
to de ritos de passagem: o fim oficial do
Verão, o início das aulas, o adeus simbó-
lico à roupa branca (é nesse dia que a
Marinha troca os fatos brancos e leves
do tempo ameno pelas fardas azul--escu-
ras). O 11 de Setembro era o dia perfeito
para visitar o Ground Zero, nove anos
depois do atentado contra as Torres
Gémeas, no ano da polémica construção
de uma mesquita a um quarteirão de dis-
tância e 11 anos depois de eu ter tido a
oportunidade de subir a uma das que
foram em tempos as torres mais altas da
ilha. O programa do nosso herói da comé-
dia política, “The Daily Show with Jon
Stewart”, estava completamente reser-
vado até Agosto de 2011, mas o email que
tínhamos enviado a apelar à sensibilida-
de dos produtores da série deixara-nos
confiantes na vitória final. Além disso,
tínhamos todo um roteiro turístico pre-
parado: piquenique em Central Park,
fazer a ponte de Brooklyn a pé, conhecer
Greenwich Village e East Village, China-
town e Little Italy, não perder o MoMA
e aproveitar bem a vida pacata de Nova
Jérsia, no regresso de Brooklyn.

O outro lado do rio Hudson era o que
menos me interessava. Era confortável
e apetecível ter a amiga Isa em Brook-
lyn, mas a minha ideia desse lado de Nova
Iorque resumia-se aos episódios antigos
de NYPD que costumava ver com a minha
mãe aos domingos à tarde quando ain-
da mal falava inglês. Bairros gueto, com
prédios de tijolos castanhos de três anda-
res e com três degraus à entrada, tráfi-
co de droga às esquinas e tiroteios todas
as semanas. Fiquei secretamente satis-
feita quando, ao sermos recebidos pela
Isa à saída da estação de metro Botanic
Garden, ela apontou para a esquina antes
do quarteirão do seu prédio e contou cal-
mamente: “Por acaso, ali naquela esqui-
na, um homem morreu com cinco tiros
na cabeça há três meses.” Uma vitória
para os meus preconceitos, pensei. “Mas
a zona é segura e agora a polícia mon-
tou aquela torre de controlo, portanto
não há problema. Até porque esses cri-
mes são coisas entre gangues. O tráfico
de droga aqui é normal e metade destas
delis [mercearias, forma abreviada de
delicatessen] são só fachada desses negó-
cios.” O Filipe e eu trocámos um olhar
estarrecido mas breve, não fosse pare-
cer estarmos a dar parte de fracos.

A casa que a Isa partilha com o Patrick
– um americano ferrenho que já viajou
por metade do país de carro, tem uma

paixão pouco secreta pelo terceiro pre-
sidente dos EUA, Thomas Jefferson
(“Somos os dois da Virgínia!”), e diz odiar
os islamitas pelo que fizeram ao seu país
– pareceu-me mais que acolhedora. Sen-
ti-me logo à vontade no apartamento de
estilo vitoriano, com paredes verde-escu-
ras na sala e uma banheira à antiga na
casa de banho.

A primeira noite em Brooklyn foi o iní-
cio real das minhas férias. A Isa traba-
lhava até tarde e nós, casal, queríamos
recriar um bocadinho das séries e filmes.
Pegámos em casacos, descemos até à
porta do prédio e sentámo-nos nos degraus.
As escadas dos prédios desse e do outro
lado da rua tinham todas inquilinos tem-
porários. E nas nossas esse inquilino era
Carl-O, com um prato cheio de galinha
e arroz no colo, o garfo numa mão e o
iPhone noutra. “Vocês estão com a Isa?”,
perguntou-nos, enquanto puxava o fecho
do casaco até ao pescoço. “Sim, viemos
cá passar uns dias.” “Vocês vão gostar
disto, Brooklyn é fixe. É pena é terem
perdido a nossa parada.” A parada na
principal avenida daquela parte de Brook-
lyn, viríamos a descobrir, é um verdadei-
ro monumento às culturas dos bairros,
sobretudo de gente oriunda da Jamaica
e de Trinidad e Tobago. Não descobri-
mos de onde era o Carl-O, que se tornou
nosso companheiro nas noites seguin-
tes, mas acabámos por passar parte das
nossas noites com ele. É o negro típico
de Brooklyn, com o cós das calças pelos
joelhos e que grita “Yo, wassup?” a todos
os que passam na rua.

Nessa noite deitei-me satisfeita por ter-
mos arranjado um protector (“Qualquer
coisa de que precisem, chamem o Carl-
O!”), mas na manhã seguinte acordei
com frio e mal-humorada, o que não
melhorou quando o meu namorado deci-
diu arrastar-nos para Williamsburg, uma
parte de Brooklyn que alberga a maior
comunidade de judeus ortodoxos fora
de Israel. Apanhámos o autocarro laran-
ja com intenção de fazer uma visita de
médico à zona judaica e seguir para outra
parte de Williamsburg (a “meca dos hips-
ters”, como explicara a Isa). Acabou por
ser uma visita de electricista.

Diferença
Entrar na comunidade de Williamsburg
a pé, de jeans, camisolas de capuz cin-
zentas e sapatilhas, é uma experiência
estranha. Ao contrário do que aconte-
ceu em Manhattan ou de qualquer outro
sítio daquele lado do rio, sentimo-nos
estrangeiros. Enquanto caminhávamos
a medo entre mulheres vestidas de negro
da cabeça aos pés e de peruca (as mulhe-
res casadas não podem mostrar o cabe-
lo verdadeiro na rua) e homens de cabe-
ça rapada com um caracol de cabelo de
cada lado da cabeça e o kipá no alto do
crânio, o Filipe partilhou a sabedoria de
uma guia turística. “Eles não gostam de
ser fotografados, nem vou tirar a máqui-
na da mochila, ainda ma partem.” Um
olhar rápido em redor fez-me achar que
podíamos ter dezenas de máquinas pen-
duradas nos braços e no pescoço que
nada nos aconteceria. Naquela terra san-
ta éramos os únicos estrangeiros e o nos-
so castigo era o desprezo. Depois avistá-
mos uma mulher nervosa, ao contrário
do resto, vestida de branco.

“Por favor, podem ajudar-nos? Estamos
cheias de frio e precisamos de desligar

V

“Podem entrar para
desligar o nosso ar
condicionado?” Apelo
suspeito, pensámos

Passear pelas ruas
da comunidade judaica
deWilliamsburg é uma
experiência estranha
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