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Odradek
Franz Kafka

Alguns derivam do eslavo a palavra Odradek e querem explicar
sua formação mediante essa origem. Outros a derivam do alemão e
admitem apenas uma influência do eslavo. A incerteza de ambas as
interpretações é a melhor prova de que são falsas; além disso,
nenhuma delas nos dá uma explicação da palavra.
Naturalmente ninguém perderia tempo em tais estudos se não
existisse realmente um ser chamado Odradek. Seu aspecto é o de
um carretel de linha, achatado e em forma de estrela, e a verdade é
que se parece feito de linha, mas de pedaços de linha, cortados,
velhos, emaranhados e cheios de nós, de todos os tipos e cores
diferentes. Não é apenas um carretel; do centro da estrela sai uma
hastezinha e nesta se articula outra em ângulo reto. Com a ajuda
desta última de um lado e um dos raios da estrela do outro, o
conjunto pode ficar em pé como se tivesse duas pernas.
Seriamos tentados e crer que esta estrutura teve alguma vez uma
forma adequada e uma função, e que agora apenas está quebrada.
Entretanto, esse não parece ser o caso; não há pelo menos nenhum
sinal disso; em parte alguma se veem remendos ou rupturas; o
conjunto parece sem sentido, porém completo à sua maneira. Nada
mais podemos dizer, porque Odradek tem extraordinária
mobilidade e não se deixa capturar.
Tanto pode estar no forro, como no vão da escada, nos corredores,
no saguão. As vezes passam-se meses sem que alguém o veja. Terá
se aninhado nas casas vizinhas, mas sempre volta à nossa. Muitas
vezes, quando cruzamos a porta e o vemos lá embaixo, encostado
ao balaústre da escada, temos vontade de falar-lhe.
Naturalmente não se fazem a ele perguntas difíceis, mas sim o
tratamos – seu diminuto tamanho nos leva a isso – tal qual uma
criança. “Como te chamas?” perguntam-lhe. “Odradek”, diz. “E
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onde moras?” “Domicilio Incerto”, responde, e ri, mas é um riso
sem pulmões. Soa como um sussurro de folhas secas.
Geralmente o diálogo acaba aí. Nem sempre se conseguem essas
respostas; por vezes guarda um silêncio, como a madeira de que
parece ser feito. Inutilmente me pergunto o que acontecerá a ele.
Pode morrer? Tudo que morre teve antes um objetivo, uma espécie
de atividade, e assim se gastou; isto Não acontece com Odradek.
descerá a escada arrastando fiapos frente aos pés de meus filhos e
dos filhos de meus filhos? Não faz mal à ninguém mas a ideia de
que possa sobreviver-me é quase dolorosa para mim.
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Odradek
Franz Kafka
(The Cares of a Family Man)
«Some say the word Odradek is of Slavonic origin, and try to
account for it on that basis. Others again believe it to be of German
origin, only influenced by Slavonic. The uncertainty of both
interpretations allows one to assume with justice that neither is
accurate, especially as neither of them provides an intelligent
meaning of the word.
No one, of course, would occupy himself with such studies if there
were not a creature called Odradek. At first glance it looks like a
flat star-shaped spool for thread, and indeed it does seem to have
thread wound upon it; to be sure, they are only old, broken-off bits
of thread, knotted and tangled together, of the most varied sorts
and colors. But it is not only a spool, for a small wooden crossbar
sticks out of the middle of the star, and another small rod is joined
to that at a right angle. By means of this latter rod on one side and
one of the points of the star on the other, the whole thing can stand
upright as if on two legs.
One is tempted to believe that the creature once had some sort of
intelligible shape and is now only a broken-down remnant. Yet this
does not seem to be the case; at least there is no sign of it; nowhere
is there an unfinished or unbroken surface to suggest anything of
the kind; the whole thing looks senseless enough, but in its own
way perfectly finished. In any case, closer scrutiny is impossible,
since Odradek is extraordinarily nimble and can never be laid hold
of.
He lurks by turns in the garret, the stairway, the lobbies, the
entrance hall. Often for months on end he is not to be seen; then he
has presumably moved into other houses; but he always comes
faithfully back to our house again. Many a time when you go out of
the door and he happens just to be leaning directly beneath you
against the banisters you feel inclined to speak to him. Of course,
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you put no difficult questions to him, you treat him--he is so
diminutive that you cannot help it--rather like a child. "Well, what's
your name?" you ask him. "Odradek," he says. "And where do you
live?" "No fixed abode," he says and laughs; but it is only the kind
of laughter that has no lungs behind it. It sounds rather like the
rustling of fallen leaves.
And that is usually the end of the conversation. Even these answers
are not always forthcoming; often he stays mute for a long time, as
wooden as his appearance. I ask myself, to no purpose, what is
likely to happen to him? Can he possibly die? Anything that dies
has had some kind of aim in life, some kind of activity, which has
worn out; but that does not apply to Odradek. Am I to suppose,
then, that he will always be rolling down the stairs, with ends of
thread trailing after him, right before the feet of my children, and
my children's children? He does no harm to anyone that one can
see; but the idea that he is likely to survive me I find almost
painful».
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