
e feriados os elevadores param em todos
os andares (“Para eles não terem de car-
regar nos botões”) e fez uma piada sobre
o mundo depender de Joe Lieberman (a
escolha para vice-presidente de Al Gore
na corrida às presidenciais em 2000) e da
sua capacidade de carregar num botão a
um sábado (“O gajo nem de carro anda
aos fins-de-semana!”). Tudo isto só seria
descoberto no regresso a Nova Jérsia. No
dia em que desligámos o ar condicionado
de uma casa de judeus ortodoxos pensei
simplesmente: “A ‘New York Magazine’
fez capa com um abat-jour de pele de judeu
na semana mais importante da comuni-
dade judaica.”

A revista que mudou tudo
Williamsburg foi o verdadeiro início da
minha fixação naquela edição da “New
York Magazine”, mas ainda se passaram
vários dias sem a comprar. Nuns a diver-
são era tanta que não queria parar para
ler uma revista negra – como o dia em
que apanhámos a linha de metro de Brook-
lyn até Coney Island e andámos duas vezes
numa das mais antigas montanhas-rus-
sas do mundo (inaugurada em 1927), fei-
ta de madeira. Noutros porque a avista-
va pendurada em quiosques ou montras
da Hudson News e não me sentia prepa-
rada para a ler. Entre esses houve ainda
o 11 de Setembro: o dia em que não fomos
ao Ground Zero. Saímos para o MoMA
com malas atrás, porque seguíamos para
casa do Tio essa noite. Há nove anos, todos
os cacifos foram removidos das estações
nova-iorquinas, pelo que agora se paga
pelo menos sete dólares para guardar
malas em garagens forradas de cacifos.
Por preguiça e para poupar dinheiro, apro-
veitámos o bengaleiro do MoMA para ir
passear até Central Park sem malas, ape-
nas para regressarmos três horas depois
de o museu fechar e conseguirmos que
um segurança nos guiasse pelos corredo-
res desertos até aos nossos pertences (que,
por aquela altura, pensava eu, podiam já
ter explodido por iniciativa do FBI nos
nove anos do atentado).

Foi nesse dia que ganhei coragem e
peguei nela. Saltei para a página 34 para
ler “The Holocaust Lampshade: An Inves-
tigation”, de Mark Jacobson. O diálogo
da capa, percebi rapidamente, foi prota-
gonizado por um amigo de Jacobson em
Nova Orleães, quando um dos morado-
res vendia detritos encontrados na cida-
de depois de o Katrina mudar tudo de
lugar, em 2004. Quando o candeeiro foi
fotografado para a revista já o jornalis-
ta tinha confirmado, através de fontes
em gabinetes CSI, que a pele do abat-jour
acusa ADN humano. A imagem é politi-
camente correcta e aparece desfocada.
Mas, escreve Jacobson, de perto vemos
poros iguais aos nossos. Nove páginas
em letra minúscula deram-me a conhe-
cer Ilse Koch, a “Cabra de Buchenwald”
– mulher do director do campo que, con-
ta o mito, teria uma fixação por objectos
forrados de pele de judeu. Mas se é o
caso do abat-jour, nunca será confirma-
do. Ou talvez seja essa a estratégia de
marketing de Jacobson para vender mais
exemplares do seu livro, “The Lampsha-
de”, que chega às livrarias terça-feira. É
um livro que infelizmente não vou ler
em Nova Iorque, pensei, infeliz, no aero-
porto a olhar para o novo número da
“New York Magazine”. Na capa: Jon
Stewart, o herói que, lembrámo-nos então,
nos falhou um espectáculo ao vivo.

NY não-judia

01 Greenwich Village É das zonas
mais atraentes, jovens e verda-
deiramente cosmopolitas de
Manhattan. Alberga o campus
da NYU, fica perto dos hot
spots da ilha (Chinatown, Little
Italy, Tribeca, Soho e Noho), tem
clubes de xadrez e bares que
nunca fecham e murais como
este, pintado por incógnitos.

02 Financial District O nome da
zona agora mais conhecida por
Ground Zero. Do lado das ave-
nidas, as imagens do buraco
onde assentavam as Torres
Gémeas são impressionantes.
Do lado do rio Hudson, pelo
contrário, toda a zona foi remo-
delada, os parques reconstruí-
dos e os caminhos refeitos para
as centenas de nova-iorquinos
que ali passeiam, andam de
bicicleta ou de patins diaria-
mente.

03 Lixo Para lá do movimento, das
pessoas, das etnias e dos chei-
ros maravilhosos que os restau-
rantes libertam, existe outra
marca na cidade: o lixo. A reco-
lha só é feita por marcação e
chegam a acumular-se quilos e
quilos de lixo às portas do pré-
dio. O cheiro a azedo chega a
ser insuportável em determina-
das zonas.

04 Grand Central A principal esta-
ção de comboios de
Manhattan. Nas casas de
banho, não vigiadas, há um limi-
te de cinco minutos em frente
do espelho.

05 Coney Island Uma das mais
agradáveis surpresas de Nova
Iorque: apanhando a linha de
metro que atravessa Brooklyn e
saindo na última estação está-
-se em Coney Island, uma zona
que toca o oceano Atlântico,
com praias feias e uma feira
popular construída quase em
cima da areia, como é apanágio
nos estados costeiros dos EUA.
Tudo parece ao abandono,
excepto uma das mais antigas
montanhas-russas do mundo –
toda de madeira e a funcionar
desde 1927.
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