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R IO  DE JANE IRO  ‑  CORCOVADO .

é ele!
sim, é mesmo ele!...

tens a 

certeza? 

absoluta! 

reconheceria a sua 

cara de assassino 

entre um milhão!
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deixa ‑me tratar ‑lhe 
da saúde, àquele 
esterco, mais ao 

seu capanga! 

não! não! 

vê se te acalmas! 

não é o momento. há 

demasiada gente aqui! 

e vamos deixar 

esses monstros 

partirem, 

sem mais? 
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o seu massagista 

chegou e 

aguarda ‑o.

ótimo! não 
aguento mais 
o espetáculo 
destas carnes 
murchas. 

no que nós nos 

tornámos... coisinhas 

patéticas e ridículas 

a tentar fintar 

o tédio!... 

entre e 

acomode ‑se. 

já vou ter 

consigo.

obrigado, kurt. e 
agora, vá prevenir a 

minha mulher para estar 
pronta a partir logo 
após a minha sessão.
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como vai, 

doktor 

vartmann?

eu não me chamo 
vartmann! chamo ‑me 
moralès! ei, então! 
o que é que está a 

fazer?

é o seu grupo 

sanguíneo que tem 

tatuado no braço, 

verdade? como todos 

os oficiais das waffen‑

‑ss, doktor vartmann!

está a falar 
de quê? e 

quem é você, 
afinal?!!

sacana de 

judeuzito! vieste 

ajustar contas, 

foi?!
pensavas que tinhas 

escapado à justiça 

dos homens, seu 

monstro abominável, 

mas eu descobri ‑te! 

sou o teu juiz!...

e a minha sentença é a morte!

vais morrer como deixaste 

morrer sem piedade aquelas 

crianças inocentes sobre 

as quais tu e o teu mengele 

praticaram as vossas

experiências

imundas!

ousaste
tocar ‑me,

porco
judeu!
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socorro, socorro, 
queremquerem

matar ‑me!!matar ‑me!!

cala essa boca,cala essa boca,

covardolas! é o 

cheiro da morte que 

te aterroriza, hein?

veres as tuas vítimas extingui‑

rem ‑se aos poucos após as tuas

ignóbeis injeções, isso nunca te

comoveu. até fizeste avançar a

ciência! os gritos do meu irmão

a suplicar ‑te nunca te ator‑

mentaram? pois a mim, sim!
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o que quer? 

quem é você?

sou a filha duma 

menina em cujos 

olhos tu injetaste 

um produto que 

alegadamente 

transformaria os 

olhos negros da 

raça impura em belos 

olhos azuis arianos.

mas que conversa 

é essa? não tenho 

nada a ver com 

essas parvoeiras. 

desapareça! deixe‑

‑me mas é em paz!

a minha mãe ficou cega por tua 

causa. queres que te lembre o 

que fizeste às outras crianças 

gémeas sobre as quais fazias

as tuas    experiências?

chegou a horachegou a hora
de pagaresde pagares
por isso!por isso!
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alguns dias depois, em roma.
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