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E você, pare de me olhar 
como um imbecil .
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PREFÁCIO

Esse gato iconoclasta tem uma consciência dos problemas humanos que vai muito 
além da consciência dos próprios humanos. Será porque eles não julgam seus atos e 
pensamentos com o mesmo distanciamento que o gato? Com sua análise das situações 
sutis, sua revolta contra as intolerâncias, seu questionamento do absurdo de certos 
dogmas que são verdadeiras mordaças para os monoteístas, esse gato nos ensina a levar 
a vida com humor e fi losofi a. Ele me lembra outro gato célebre: o de Albert Cohen, que 
aliás é primo, acho, do gato de Woody Allen, que por sua vez, parece, é primo germano 
– não, alemão não!, simplesmente primo – do gato de Groucho Marx e de um outro 
chamado Zangwil... Ah, não, perdão. Este não é um gato, é um schnorrer! Em todo o caso, 
o miau falante de Sfar é formidável! Adoro ele e espero com impaciência a seqüência 
de suas espantosas aventuras espirituais. Ah, sim, já ia esquecendo... Identifi co as 
ruelas e as varandas, o perfume do jasmim e das laranjas descascadas, as risadas das 
meninas e, depois, a zlabya* é deliciosa etc. etc. Obrigado, amigo Sfar!

FELLAG

ator, escritor, humanista, nascido em Azzefoun, Cabila, 
autor, entre outros, de Rue des Petites Daurades e C’est à Alger
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Depoi s toma s eu ca f é da manhã .Meu dono recebeu duas cartas esta manhã. 
El e não as abr e im ed iatamente . 
Antes faz sua pr ece .

Z labya , minha dona , e stá cur iosa 
quanto ao conteúdo das cartas , e 
eu também , po i s gatos são a inda 
mai s cur iosos qu e garotas .

O rab ino põ e as cartas no bolso e 
sa i , d iz endo qu e as l e rá mai s tard e .

Mas sei que o que ele quer é prolongar 
esse prazer. Zlabya não ousa correr 
atrás dele. Eu sim.

Uma das cartas v em d e Par i s , a outra 
e stá tão e strop iada qu e par ece t er 
atra v e s sado o d e s e rto .
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Tudo indica que o rabino vai tranqü i lamente se 
instalar ao sol para abr ir sua corr e spondênc ia .

O terraço do café L’Univers , pertencente à 
à  Carbodel , é o lugar perfeito. 
Não costumamos freqüentar esse café. 

Meu dono senta-s e à mesa mais bonita , 
coloca as cartas à sua frente e escolh e 
o que vai pedir .

Um garçom nos informa que o 
e stab e l ecim ento não atende árabes 
nem judeus.

Meu dono ar gumenta humi ld em ente qu e 
i s so não e stá dito em lu gar nenhum . O 
garçom p ed e qu e nos r et ir emos .

Meu dono se desculpa e vamos ler a 
correspondência em outras plagas.
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Putz , p e lo menos no ca f é Carbod e l a 
g ente não ter ia qu e aturar e s s e cara !

Pois bem, teria eu direito a beber 
leite como sefardita que sou ou , por 
respeito a ele, deveria me submeter 
aos seus costumes de judeu polar?

Conhece algum asquenazita, 
Birkat Hacohanim?

Meu dono senta-se perto de uma fonte. Pelo 
menos o sol é de todos , ele diz. E depois 
aqui tem água, que é a melhor das bebidas.

Eu teria preferido uma tigela de leite. 
Bom. Abrimos a correspondênci a .

Ch e g a um jud eu .

Ah, rabi, o senhor vem 

   bem a calhar.

É você que cai do céu, 

Birkat Hacohanim. 

Como vai sua esposa?

O rabino levanta-se para cumprimentá-lo e 
esconde as cartas atrás de si. O sujeito
não desgruda.

Bem, graças a Deus; se grita o tempo todo é 
porque está em forma. Espero que minhas filhas 
não tenham o mesmo caráter, porque para 
casá-las, M’skina, precisaremos da ajuda de 
Deus, dos profetas e dos maridos surdos. 
Rabi, tenho uma pergunta.

Faça sua pergunta, 
Birkat Hacohanim.

O su j e ito não s e manca . Ped e cons e l ho 
ao rab ino sobr e um ponto pr eci so da l e i 
qu e o atormenta .
Então, os asquenazitas esperam cinco horas para 
tomar leite depois da carne, os sefarditas, três. 
Imagine, Deus me guarde, que eu tenha de comer 
com um desses judeus do Frio e sinta vontade de 
beber leite quatro horas após o guisado ou sei lá 
que carne que eles fazem na Polônia.

E daí? Então por que faz 
a pergunta?

Não.
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E então, vai me revelar 
o conteúdo das cartas?

Ha! Ha! Adoro 
saber coisas 

que você ignora, 
 ama gentil.

Fale.

Você sabe que 
não posso lhe 

dirigir a palavra, 
oficialmente.

Por 

um 

peixe.

Fale.

Miom, croc.. . agora carícias embaixo 
do pescoço, por favor, ama gentil.

Um tabefe,
  isso sim. 
   Fale. É nosso segredo. 

Fale.

Lá vai. Uma carta de Paris nomeia 
o rabino representante do Consistório 
dos Judeus da França. A outra é 
do primo Malka.

O Malka dos Leões?

O Malka dos Leões vem nos visitar. 
Dormirá na nossa casa, na minha casa!

Assim. . . bem embaixo das amídalas.
O rabino não ficaria nada contente
se soubesse que continuo a falar com
você, ama gentil .
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