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Para Mauricio
e à família que juntos construímos
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Livro um
“tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o proposito
debaixo do céu.
Há tempo de nascer, e tempo de morrer...
Tempo de chorar e tempo de rir.”
Rei Salomao, Jerusalem 971 a.C – 931 a.C.
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Sinopse do Livro Maly
Maly é a filha mais nova de uma família de imigrantes no Brasil. Vive num lar em
que recebe amor até os nove anos de idade, quando um infortúnio se abate sobre a sua família
e a menina se vê num orfanato.
No orfanato a menina descobre um peculiar grupo de amigos, cada qual com suas
curiosas características e entra para um circo-escola junto a estes amigos com a finalidade de
realizar espetáculos e angariar fundos para a instituição em que vivem. Porém, alguns anos
depois, um grande mal entendido faz com que Maly fuja do orfanato. Enquanto isso, do outro
lado do mundo, numa aconchegante pousada na belíssima Ilha de Capri, vive Pietro. Um
jovem rapaz que foi adotado pelos donos da pousada e desconhece o misterioso sumiço de
seus pais quando ele ainda era um bebê.
Pietro ao terminar o ensino médio sente uma profunda necessidade de conhecer as
suas origens e entender o mistério que ronda o seu abandono. De tal modo, o intrigado rapaz
viaja pela Itália em busca de desvendar o enigma que envolve o desaparecimento de seus pais,
como também, conhecer a sua procedência, e acaba passando por situações inusitadas. Por
fim, o desvendar de todo o mistério é uma história surpreendente.
Ao mesmo tempo em que Pietro vai descobrindo a sua história de vida, Maly tenta
ingressar no Cirque du Soleil, porém o seu destino acaba sendo diferente do que o planejado.
E o acaso se incumbe de fazer com que a história dos dois jovens se encontre, ou melhor, se
reencontre após algumas gerações.
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Sobre o Livro Maly
A história da menina que perdeu todas as pessoas que amava, e aprendeu a contar
consigo mesma, buscando desenvolvendo e criando recursos dentro de si, para ressignificar a
vida, crescer, amadurecer e ser feliz.
Este é um romance emocionante, envolvente que cativa o leitor desde as primeiras
páginas. Livro de estréia de Léa Michaan é marcado por histórias paralelas que se encontram,
num misto de suspense, mistério, emoção e ação. Além de ser um romance que o leitor não
consegue parar de ler, uma vez que instiga a curiosidade, é uma estória que estimula a reflexão,
assim como também, enriquece a gama de conhecimentos e pensamentos sobre diversos
assuntos. O tema principal é o entrelace de histórias, que podem ser lembradas, como no caso
de Maly; Sentidas, no caso de Bianca; Caçadas, como no caso de Pietro; E reencontradas como
nos casos de Maly e Pietro e Alfredo e Júlia.
O livro passeia pelas paradisíacas praias da Ilha de Capri na Itália colocando o leitor
dentro dos cenários mais belos da Itália.
Uma das idéias centrais do livro é que não se tem certeza de nada, nem da firmeza
das rochas, nem da segurança de um lar, nem na confiança das memórias, e nem na destruição
completa das guerras, pois viver é estar à deriva!
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Introdução
Maly é o nome da protagonista da estória e também é a junção de duas palavras
hebraicas: A palavra “MA” mais a palavra “LY”. MA, significa o que, e LY quer dizer, para
mim. Em hebraico não existem os verbos ser e estar no presente, portanto MA LY? Pode ser
traduzido das seguintes maneiras: O que há para mim? ; O que resta para mim? ; O que cabe
a mim? ; O que acontece comigo?
Esta é a história de duas pessoas que procuram dar vazão a estas questões da vida.
Maly procura dentro de si, e Pietro fora, através de sua busca em desvendar o mistério que
ronda a história de vida de seus ascendentes. Cada um investiga o lado desconhecido de seu
ser. E, por fim, descobrem que é uma ilusão acreditar que cada pessoa principia e se insere em
si mesma. Somos apenas um pequeno elo, numa imensa corrente que se inicia muito antes do
nosso nascimento e não sabemos aonde vai dar. Nenhum de nós tem idéia de até onde pode
chegar, e desde onde vem vindo isto que podemos ser, durante o nosso limitado e, do mesmo
modo, infinito tempo de vida.

Léa Michaan
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I
Como Tudo Começou
A pequenina cidade do Bom Nome está adormecida. Todas as casas da Rua das
Laranjeiras encontram-se com as luzes apagadas, com exceção da casa da família Greenberg,
mais precisamente, o quarto de Maly, cuja bruxuleante luz do abajur é o grande responsável
por quebrar a harmoniosa escuridão da área. Se alguém espiasse o conjunto das bem cuidadas
e aconchegantes casas que compõem a rua, veria uma pequena luzinha a iluminar o quarto que
se deixa transparecer, para a penumbra da noite, através da fina cortina cor de rosa, cuja
persiana deixou de ser utilizada há muito tempo, uma vez que a menina Maly gosta de
despertar sendo envolvida pelos primeiros raios de luz da manhã. Do mesmo modo que não
quer perder o inicio de cada amanhecer, quando chega à noite, a menina, também, não quer
dormir, porque entende que isto seria desperdiçar tempo da vida. De tal modo, somente após
muitas negociações, aceitou deitar-se, com a condição de ouvir a história que remonta a
infância de seu pai e que, também, deu origem ao nome Maly.
O pai aceita contar a sua história porque sabe que a filha, assim como a grande
maioria das crianças, gosta de ouvir seus pais contarem e recontarem as histórias da própria
infância, talvez porque seja muito difícil para elas assimilarem que seus pais também já foram
crianças um dia, e por isso, precisam ouvi-los narrar sobre suas vidas, diversas vezes, para
registrar este fato. Talvez gostem tanto disso, pois é uma maneira de certificarem-se que elas
também, do mesmo modo como seus pais, um dia crescerão e se tornarão adultas. E mais do
que tudo, Alfredo, o pai de Maly, sabe que as crianças apreciam conhecer sobre a vida de seus
pais para saberem de onde vieram, e quiçá, isto as ajude a compreender onde se encontram e,
futuramente auxilie-as a escolher o caminho que seguirão.
Alfredo é um grande contador de histórias e sem outra opção a não ser render-se aos
pedidos da filha, cobre-a de maneira a aconchegá-la em seu leito, e enquanto a menina deita
de lado, dando as costas para a parede e a frente para o pai, descansa a cabeça sobre a saliência
macia do travesseiro, sentindo-se tranqüila, e ao mesmo tempo ansiosa, como alguém que
aguarda o início de uma bela peça de teatro. O pai senta-se, confortavelmente, ao seu lado na
cama e aceita contar-lhe pela décima segunda, ou décima terceira vez a narrativa de sua
infância, apagando a luz para que as imagens, da narração, apareçam, para ambos, com maior
nitidez. Alfredo inicia a história desde o nascimento de sua mãe, Hannah, porque reconhece o
encantamento que esta passagem exerce sobre a filha de tanto que ela pede que o pai lhe conte
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os detalhes da história da avó. Nesta época, ele jamais imaginaria que em breve, tudo o que
sobraria para Maly seriam as histórias de seus familiares.
O pai encosta a cabeça na cabeceira macia da cama, fecha os olhos, e se embrenha
num passado longínquo...

...
Hannah, a avó de Maly, nasceu na Alemanha numa época muito diferente da que
vivemos hoje, estamos falando de mais de cem anos atrás, no ano 1900, bem no início do
século XX, antes mesmo das duas grandes guerras...
No mês de Maio quando Hannah veio ao mundo. Era um lindo dia de primavera na
Europa. O clima europeu, diferentemente do tropical, possui as estações do ano bem
definidas, e a primavera é demarcada por um clima ameno que propicia o surgimento de todos
os tipos de flores, principalmente da Edelweiss, uma flor branca típica da região. Naquela
época era comum os judeus habitarem em vilarejos agrícolas formando pequenas
comunidades, as quais denominavam Shteitel. Cada Shteitel recebia um nome, este,
provavelmente devido a grande quantidade de Edelveiss que ornava seus prados, recebeu o
nome desta flor.
Ao entrar em trabalho de parto, a avó de Alfredo encontrava-se sozinha em casa,
enquanto seus dois filhos brincavam no jardim. Sua filha mais velha Maly, daí a origem do
nome Maly, ao ouvir os gritos da mãe correu em seu auxílio. Naquela época Maly estava com
apenas seis anos e já era capaz de ajudar a mãe na árdua tarefa de dar a luz, por ser filha de
uma parteira e acompanhar a mãe nos partos que realizava, em particular em todas as
parturientes de Edelweiss. Enquanto sua mãe fazia força para expelir o bebê já maduro de
seu ventre, Maly empurrava-o sob a pele da gigantesca barriga para baixo com toda a sua
força, trabalhando agilmente com suas mãozinhas de criança. Ela sabia muito bem a partir
de qual parte do abdômen deveria pressionar e distinguia com facilidade uma boa contração.
Naquela época, talvez por falta de TV, brinquedos eletrônicos e computadores, as crianças
tinham vasto acesso ao conhecimento dos fatos naturais da vida, principalmente as crianças
que moravam em vilarejos agrícolas. Estas se ocupavam em tirar leite da vaca, dar de comer
às galinhas, escovar o pêlo do cavalo, sabiam as regras do plantio em como e quando era o
momento mais propício para regar e colher, enfim, as crianças criadas na área rural, e elas
eram muitas no século passado, cresciam aprendendo sobre tudo o que se refere à natureza.
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Por fim, Hannah nasceu no mesmo leito onde havia sido concebida, como era praxe
na época, este fato denota o quanto o universo das pessoas restringia-se as suas casas e
arredores.
E assim, a pequena Maly (tia de Alfredo e tia avó de Maly) e sua mãe realizaram o
parto sem auxílio de mais ninguém. A menina passou pela tensão do parto, enquanto o bebe
realizava a passagem entre os dois mundos, saindo do universo das águas para ingressar no
do ar. Maly cortou o cordão umbilical com a grande tesoura que já estava preparada para
isto na gaveta do criado mudo ao lado da cama da mãe, pegou com uma das mãos o corpinho,
e com a outra a cabecinha do bebe segurando-o com vigor e implorando, silenciosamente,
que este inspirasse o oxigênio, que já não chegava ao seu organismo através do cordão
umbilical rompido. A garota desejava ardentemente que através de inspirar o ar, o bebe
introjetasse a vida e o mundo. Ao vê-lo abrir a boca e admitir a entrada do ar e através deste,
o sopro que dá vida, Maly respirou aliviada e limpou, docilmente, o sangue que estava na
pele do bebe com um pano úmido, e só então, deu-se ao luxo de reparar no sexo da criança.
Maly sentiu-se feliz por ter nascido um bebe do sexo feminino, afinal, já tinha um irmão e
ansiava por ter, também, uma irmã, mas estava tão ocupada na tarefa de limpar e cuidar do
bebe, assim como também, ajudar a sua mãe a se recompor, que nem pôde comemorar o
nascimento da pequena Hannah, e Maly sabia que teria ainda muito mais trabalho pela frente,
a partir de agora teria de cuidar de um recém nascido, auxiliar a mãe a se recuperar do parto,
preocupar-se com as questões do irmão menor, preparar o jantar e se ocupar com as tarefas
domésticas, uma vez que a sua mãe ficaria, durante, algum tempo de resguardo, se ocupando,
prioritariamente, em dar de mamar a pequena Hannah.
Hannah se manteve a caçula da família, pois, após o seu nascimento a mãe não pôde
mais ter filhos, o que também foi recebido como uma benção, devido às dificuldades da época.
Seu universo se resumia na sua casa mais uns mil metros para fora do portão, entre a
vizinhança de Edelweiss, contudo, o principal atrativo para Hannah, não eram as bonecas ou
as brincadeiras com as crianças vizinhas, mas era algo que estava bem dentro de sua própria
casa no quarto ao lado do seu. O maior interesse da menina era o violino de seu irmão David,
quatro anos mais velho do que ela. David nunca a deixava encostar um dedo sequer neste
valioso instrumento. Mas, Hannah não se intimidava com suas ameaças, muito pelo ao
contrário, do instante que David ia para a escola até o seu retorno, o que davam muitas horas,
pois naquela época as escolas eram em período integral, isto quer dizer que David saia às
oito horas da manha e retornava às seis da tarde, Hannah treinava violino.
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Provavelmente David contribuiu muito para o desenvolvimento musical de sua irmã ao proibila de encostar no violino. Primeiramente porque, segundo o dito popular, tudo o que é
proibido é mais gostoso, e em segundo lugar, aquilo que é percebido como um desafio possui
a força de um eficaz estimulante. Possivelmente se a mãe de Hannah tivesse lhe dado um
violino com aulas regulares do instrumento e por algumas vezes ao dia soltasse uma ordem:
“Hannah vá estudar violino”! Que era o que acontecia com David, muito provável, Hannah
não teria tanto gosto pelo instrumento como adquiriu. Ela sabia a maneira correta de
segurálo e a postura adequada do corpo e das mãos para tocá-lo, pois, enquanto o irmão
tinha aulas ou treinava, ela ficava no canto, bem quietinha, observando com toda a atenção.
Hannah não gostava dos afazeres domésticos e ficar brincando com outras crianças
significava perder tempo para aprender aquilo que amava, e o que ela mais amava e desejava,
era tocar violino da mesma maneira que ouviu o professor de David tocar lindas passagens
de Paganini, o maior violinista de todos os tempos.
Certa vez, o professor de David contou a ele a fantástica história deste violinista e
Hannah, ficou a espreita, prestando atenção em cada detalhe da história sobre a vida de
Niccolò Paganini, que, segundo o professor de David, nasceu em Genova no ano de 1782 e
morreu em Nice, em 1848, tornando-se o maior violinista da história. Ao contrário de Hannah
cuja proibição de tocar fora o seu grande estímulo, Paganini era obrigado por seu pai, a
estudar violino muitas horas ao dia, sob ameaça de severos castigos. Por fim, acabou tocando
tão maravilhosamente bem que diziam, até, que ele havia feito um pacto com o diabo.
Paganini, ao se libertar da custódia do pai-tirano, desenvolveu sua carreira ao máximo,
porém, também, ficou famoso por seu estilo de vida rebelde, pois gostava muito de jogar e
gastar dinheiro com mulheres. Sabe-se que durante os anos 1800 e 1805 o violinista
desapareceu completamente da vida pública. Conta à lenda que ele passou este tempo na
prisão. Finalmente no término de sua vida tornou-se muito rico, porém, tão doente de
tuberculose a ponto de não poder falar.
Esta história intrigava Hannah, que acabou por ter como motivação de seu percurso
musical, uma história de vida oposta ao do maior violinista do mundo. Hannah, não tanto
quanto Paganini, também fora bastante reconhecida. Muito nova intuiu que existem diferentes
caminhos para chegar num mesmo objetivo.
Ocupados com seus afazeres, ninguém na casa percebeu que Hannah treinava o
instrumento seriamente, uma vez que a menina escondia-se de todos para treinar. Até um dia
em que David saíra com alguns amigos, Hannah, aproveitou o ensejo e entrou com o violino
na sala de estar onde se encontravam sua mãe e Maly remendando meias e ouvindo o pai
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contar algum caso que aconteceu no seu dia de trabalho na oficina. Hannah posicionou-se
com a postura de um músico profissional e tocou graciosamente a peça Ondas do Danúbio de
Johann Strauss que David tanto pelejava e não conseguira tocar livre dos mesmos vieses que
teimavam em se repetir, deixando-o extremamente irritado. Durante toda a apresentação,
seus pais e irmã quedaram-se boquiabertos, e após a execução impecável da composição,
tocada com graça e suavidade nas pequenas mãos de Hannah, seus familiares bateram muitas
palmas e até ficaram em pé consagrando a grande musicista que eles nem desconfiavam que
tinham em casa. Nesse momento, Hannah selou o seu destino. Teve um destino diferente da
maioria das mulheres daquela época, as quais passavam à vida se ocupando dos afazeres e
prendas domésticas.
Por mérito próprio, Hannah começou a tomar aulas com os melhores professores de
violino da cidade, e num futuro próximo, transformou-se na primeira violinista da orquestra
filarmônica de Berlim.
A habilidade musical de Hannah difundiu-se, até chegar ao conhecimento da
nobreza. Este era um tempo de reis e imperadores, portanto, sempre que um nobre visitava
oficialmente a Alemanha, lá estava Hanna a tocar para a corte.
Aos dezoito anos, Hannah tocou à família real e seus convidados uma das
composições mais belas e difíceis de Paganini, , Os 24 Caprichos Para Violino Solo, Opu 1,
esta música o maior gênio do violino compôs para sua esposa, e foi nesta apresentação que
Hannah conheceu Ralph. Ele era um jovem que prestava serviços para o governo de Berlim,
e encantou-se ao ouvir Hannah tocando violino com tamanha desenvoltura. O som que ela
conseguia extrair do instrumento era primoroso, parecia emergir do canto de alguma ave do
paraíso, além disso, Hannah tocava as mais sofisticadas melodias de maneira natural, como
se o violino fosse uma continuação de seus braços.
Ralph era sedutor e começou a cortejar Hannah durante suas apresentações. Ele
havia subornado um gari do palácio imperial para mantê-lo avisado de todas as vezes que
Hannah iria se apresentar. Dois meses após se conhecerem e mesmo sem o consentimento de
seus pais, que não aprovavam o namoro, pois, Maly, por ser a filha mais velha, teria que
casar-se primeiro, Hannah fugiu de casa e casou-se com Ralph. Este fora um ato de muita
coragem e ousadia para a época, mas não para Hannah cuja personalidade era impetuosa,
parecia que para ela tudo era branco ou preto, oito ou oitenta, ou dito de outro modo, em sua
concepção, era tudo ou nada! Ela não conseguia enxergar o leque degrade de opções e
possibilidades ao entrar em alguma temática da vida, assim, do mesmo modo que decidiu
estudar violino e se atracou neste objetivo com todas as suas forças até sentir-se boa o
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suficiente para se apresentar a sua família, com a mesma garra, também decidiu casar, e
provavelmente viver ao inspirar aquela primeira rajada de ar no início de sua vida, quando
recém nascida, estava nas mãos de sua irmã Maly.
Hannah e Ralph foram viver na Romênia, lá Hannah passou por todas as provas
necessárias para ingressar como violinista na orquestra filarmônica do local e novamente
acabou ocupando o lugar de primeira violinista. Ralph era apaixonado por mulheres, a alma
e o corpo feminino o atraiam demais, ele não era um homem de uma mulher só, e quando o
fogo da paixão por Hannah se esvaiu, Ralph começou a deixá-la muito só, esta, por sua vez,
não teve coragem de voltar para a casa de seus pais, preferiu continuar uma vida infeliz a ter
que admitir o seu impulsivo erro. Além disso, naquela época não existia divórcio e Hannah
sabia que seria muito malvista pelas pessoas da comunidade de seu antigo vilarejo, caso
voltasse, tornando-se uma mulher separada – A última coisa que ela queria era ouvir sermão
por parte dos pais e ver as pessoas cochichando ao passarem por ela. Decidiu guardar em
segredo o seu infeliz casamento e dedicou-se de corpo e alma para a música.
Muitos anos se passaram, e Hannah já havia se conformado em ser uma mulher sem
filhos, mantendo as aparências de um casamento infeliz e faltando-lhe um pedaço, um filho.
Mas o destino incumbiu-se de lhe presentear tirando esta falta e quando menos esperava,
engravidou e deu a luz a Alfredo, que fora extremamente mimado pelos seus pais, pois, além
da demora de sua chegada, tanto o pai quanto a mãe ansiavam muito por ter um filho.
Hannah estava dividida entre cuidar do seu filho Alfredo e tocar na orquestra
filarmônica da Romênia, uma vez que, ocupar este posto na orquestra exigia vários ensaios e
muita dedicação.
A esta altura da vida, Hannah e sua família já haviam se reconciliado e superado a
fuga e o casamento sem consentimento. Numa das raras visitas à casa de seus pais, Hannah
abriu o coração para sua querida irmã Maly, contando-lhe a respeito da necessidade de fazer
uma escolha entre cuidar do filho ou da sua carreira musical. De pronto, Maly decidiu morar
com a irmã para ajudá-la a criar Alfredo.
Maly nunca havia se casado, pois sofrera uma grande desilusão amorosa em plena
juventude, e a proposta de Hannah foi vista como uma oportunidade de mudar de ares e de
sair do universo em que a maior ocupação relacionava-se com os serviços domésticos. Esta
era a chance de ingressar para a vida urbana, e finalmente, mudar o rumo de sua história, e
sair do pequeno vilarejo agrícola onde passara a sua vida inteira até aquele momento.
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A vida transformou Maly, “sua tia avó, a irmã mais velha de minha mãe”, em uma
mulher frustrada, tanto no amor, quanto por nunca ter tido filhos da sua própria carne, e
como toda a mulher, ou a maioria, ela desejava ter seus filhos, frutos de seu ventre e realizar
o desejo de ser mãe. Portanto, não bastava ter ajudado sua mãe a criar os irmãos menores,
e, para compensar esta grande frustração, acabou transferindo todo o seu instinto maternal
para Alfredo, que recebeu carinhos de ambas as “mães”, Hannah e Maly. Talvez, tenha
recebido mais amor por parte de Maly, pois Hannah tinha outro querido e amado filho, ao
qual se dedicava, se não, tanto quanto, ainda mais do que para Alfredo: A música! Por amor
e gratidão ao afeto recebido, anos mais tarde, Alfredo desejou homenagear a sua tia Maly,
“nomeando você, minha filha com este nome”.
Hannah mesmo sendo uma extraordinária violinista, não se perdoava por não
possuir mãos habilidosas ao trabalho essencial da vida cotidiana. Por mais que tentasse suas
mãos seguiam o desejo de sua alma, e quando Hannah se via as voltas entre os afazeres
domésticos, sentia como se estivesse jogando a sua vida dentro das panelas da cozinha, na
limpeza dos cantos sujos da casa ou nos remendos das roupagens, e tudo o que fazia,
relacionado às prendas do lar, dava errado, simplesmente porque suas mãos seguiam o desejo
de sua alma. Além de tocar o violino, Hannah descobriu que adorava cuidar de seu filho, mas
os cuidados a ele dispensados estavam imersos em transmissão de cultura, artes e valores.
Desde muito pequeno, Alfredo era banhado, alimentado e ninado ao som de músicas clássicas
ou óperas cantaroladas por sua mãe. Assim como também, tinha acesso aos grandes clássicos
da literatura, pois Hannah, inspirada por Alfredo, adquirira o dom de simplificar as obras
para atingirem a compreensão da criança.
Alfredo tornara-se o companheiro mirim da mãe, era por ela impecavelmente
vestido, com calça escura de tecido nobre de vinco bem marcado, camisa branca engomada
com barbatana no colarinho, presa as calças por suspensórios de elástico com uma lista ao
centro e sapatinhos pretos de verniz. Seus cabelos eram bem penteados e perfeitamente
mantidos com uma espécie de gel produzido em casa. Nesta elegância, mãe e filho,
freqüentavam exposições de arte, apresentações de orquestras sinfônicas, balés e as grandes
produções de óperas. E Alfredo tornou-se o companheiro da mãe, compensando a ausência
do pai e sentindo-se muito poderoso neste cargo.

Hannah sentia que devia algo para a irmã, sentia-se culpada por tê-la deixado
cuidando sozinha dos velhos pais e ajudando a mãe nos afazeres domésticos enquanto
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treinava violino. Ela sabia que Maly fora decisiva no seu próprio nascimento, talvez sentisse
que devia para a irmã a própria vida em todos os sentidos: no nascimento; no amor, mesmo
que frustrado; na criação de seu filho e na sua música. Assim, Hannah nutria a crença de que
todas as suas conquistas deram-se graças aos sacrifícios de Maly. Esta crença atordoava
Hannah, mas, Maly sabia que não era verdadeira, pois, mesmo sendo irmãs, cada qual era
dona de uma personalidade distinta, e possuía um dom, uma tendência e um caráter próprio,
assim como também, cada qual, por sua vez, inspirou, de forma diferente, o pai e a mãe e, por
isso, recebeu atenção distinta de cada um dos progenitores e da própria vida.
Cada irmã fizera a sua escolha, mas, de alguma maneira, em alguns momentos
sentiam-se impedidas de responsabilizar-se pela vida que elegeram, fosse esta boa ou ruim,
frustrante ou satisfatória.
A vida artística e culturalmente rica que Hannah pôde oferecer ao seu filho durou
pouco, porque a mãe descobriu que estava muito doente vindo falecer poucos meses após a
descoberta. A tia Maly ainda cuidava das necessidades físicas do sobrinho, porém, seu estado
mental e emocional estava completamente tomado pelo sofrimento da irmã. Deste modo,
Alfredo que se acostumara com duas mães, viu-se, de repente, sem nenhuma. Maly, sua tia
entrou num intenso estado de amargura, pois, não só presenciara como também fora
imprescindível nos dois momentos cruciais da vida da irmã: o nascimento e a morte.
Alguns anos após o falecimento de Hannah, toda a procedência Greenberg fora
assassinada nos campos de concentração nazista, o único sobrevivente da família fora o
menino Alfredo, que não tendo mais um lar para onde voltar, foi levado de navio para as
terras de Israel.

...
Quando Alfredo terminava de contar uma história para a filha, em geral ela
adormecia, mas quando se tratava da história de vida dele, era certo encontrar um par de
olhinhos brilhando na escuridão. A razão disso era que cada vez que Maly escutava a história
da vida de seu pai os personagens tomavam forma em sua imaginação, transformando-se em
exemplo para a menina. E avó Hannah tornara-se o modelo de perseverança, e a tia avó Maly,
um exemplo de devoção. O fato de seu pai ter sido o único sobrevivente da linhagem de uma
família inteira enchia-a de responsabilidades com relação a sua família e ao seu povo.
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