


Para as minhas fortes avós do Iowa, Coral e Marjorie
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De todas as coisas que aconteceram ali, naquele lugar 

infestado de inimigos e poeira e espiões e tristeza; de todas as 

coisas que a Margot me disse — os cálculos que confundi com 

amizade, o despedaçar fortuito da minha vida — de tudo isso, 

apenas me sinto grata por uma coisa: nunca a ter amado. Se a 

tivesse amado, não poderia suportar nada disto; assim, sinto-

-me grata por esta falta de amor, a última coisa que me resta e 

que posso suportar. Porque mesmo que seja uma coisa horrível 

para se ter, se eu não tivesse isso, não teria nada. 
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Se a Haruko disse isso, mentiu. 

Ela amava-me. Eu também a amava. 
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—
 Quem me dera que estivéssemos todos em casa — sus-

pira a Toshiko, como se eu fosse dar uma resposta 

diferente da que dei da última vez que ela disse o mesmo. Dá-me 

uma cotovelada para me chamar a atenção, algo que sabe que 

odeio. Mas fico serena porque isto faz parte do nosso pacto implí-

cito, meu e da minha irmã, que é sermos educadas porque temos 

demasiado medo de ser algo diferente. E porque o prometêramos 

à nossa mãe. 

— A tua irmã não é o teu inimigo — dissera-me a mãe da 

última vez que eu e a Toshiko tínhamos discutido, que foi quando 

eu ficara a saber do Texas. 

— Eu sei — respondi enfaticamente, e não disse mais nada 

porque não queria falar sobre quem era o verdadeiro inimigo. 

Agora a minha mãe está sentada diante de nós, apertada ao 

lado da nossa pilha de malas de viagem, mantendo as costas 

A Guerra Aqui Tão Perto.indd   15 29/01/19   14:24



16

MONICA HESSE

 direitas para não esmagar o chapéu contra o assento da carrua-

gem. Tem os olhos fechados. Não sei se está a dormir ou enjoada 

por causa do comboio, um género de enjoo cuja existência eu des-

conhecia até entrarmos nesta carruagem e as pessoas começarem 

a emitir uns sons de vómito para dentro de sacos de papel for-

necidos pelos guardas que patrulham os corredores. Há mais de 

1500 quilómetros que aquele chapéu está preso à cabeça da minha 

mãe. Tudo o resto dentro da carruagem está amarrotado: o vestido 

dela, o meu vestido, o corpo todo da minha irmã, encostado ao 

meu quando decido não responder à sua última afirmação. Em 

vez disso, encosto a testa à janela. Relva castanha. Pó castanho. 

Cavalos sujos, montados por homens com lenços a tapar o nariz 

ao longo de um território que é insuportavelmente plano. 

Da última vez que vi Denver, o céu estava tão claro que se 

podia ver o cume das montanhas. 

— Haruko. — A Toshiko dá-me outra cotovelada no flanco, 

por baixo da caixa torácica. 

— Helen — corrijo-a. 

Ela revira os olhos. 

— Todos aqui são japoneses. Conseguem pronunciar o teu 

nome verdadeiro. 

Faço um esforço por continuar a olhar pela janela em vez de 

fazer cara feia à Toshiko. 

— Os meus amigos chamam-me Helen. 

— Até hoje, apenas cerca de cinco pessoas te chamaram 

Helen.

Estamos a ficar irritadiços, não só eu e a minha irmã, mas 

sim todo o comboio, exaustos depois de três dias de delicadezas 

e sanduíches secas. A minha cabeça vibra com o ritmo gritante 

do movimento do comboio. Faz-me doer os maxilares, os dentes. 

Tenho as narinas cheias de óleo e fumo. Tapo o nariz e tento res-

pirar menos vezes. 
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— Helen. — Cotovelada, cotovelada. — Posso ver a carta 

novamente? 

Quero recusar, não para tentar provocá-la, mas porque odeio 

a carta. No entanto, a minha mãe ouviu a última pergunta da 

Toshiko e abre um olho vigilante para se certificar de que acedo 

ao pedido. Ela adora a carta; ambas adoram a carta. 

A carta tem um selo oficial e um endereço de resposta, mos-

trando que as pessoas que a enviaram são do Departamento 

da Justiça dos Estados Unidos da América. Tiro-a do meu saco 

e entrego-a à Toshiko, que a desdobra reverentemente. Pensa 

que acontecerá o quê, se a rasgar? Que não nos deixarão entrar? 

A questão fundamental da carta é que não nos deixarão sair. 

Cara Sra. Tanaka,

Informamos que a sua candidatura para reunião num 

campo de internamento familiar com o seu marido, 

Ichiro Tanaka, foi aprovada. Mais informamos que os úni-

cos indivíduos abrangidos por este acordo são a Sra. Setsu 

Tanaka (44 anos), a menina Haruko Tanaka (17 anos) e 

a menina Toshiko Tanaka (12 anos). A reunião será em 

Crystal City, Texas.

Crystal City. Vamos para um sítio chamado Cidade de Cristal. 

Ao princípio, depositei fé no nome, porque nos faz acreditar que 

vamos para um sítio bonito. Um sítio para onde devemos pôr 

coisas bonitas dentro da mala. O meu melhor vestido. A minha 

malinha de mão nova. O meu frasco de perfume Tabu.

O comboio leva outras famílias, e já conhecemos algumas. 

A Sra. Ginoza e a sua filha pequena, de Los Angeles. A velha 

Sra. Yamaguchi, de Santa Cruz. Famílias com histórias muito 

semelhantes, tirando alguns pormenores. A minha mãe  continua 
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a ouvir educadamente os outros, embora nesta altura já saiba 

como é que a história acaba: E então, entrámos neste comboio.

Estávamos a jantar; os homens do FBI não o deixaram acabar a 

refeição.

Disseram que era por escondermos correspondência japonesa. Mas 

eram cartas da minha sogra que guardávamos num baú. Como é que 

se podia chamar esconder?

Conhecíamos um advogado, mas ele disse que não podia fazer 

nada; é tudo legal. O Presidente Roosevelt emitiu uma proclamação.

Então, ouço a minha mãe a contar a nossa história à noiva do 

outro lado do corredor, cujo marido foi levado dois dias depois 

do casamento. 

— Vieram num sábado de manhã, quando o Ichiro ainda 

estava a trabalhar, e ficaram sentados na cozinha até ele chegar a 

casa — dizia a mãe. — Não me deixaram telefonar-lhe, receosos 

de que eu o avisasse em código para não voltar. Tivemos de espe-

rar horas. O meu marido trabalhou até mais tarde para ajudar 

um hóspede a organizar uma caminhada. Trabalhava sempre até 

mais tarde para tratar de coisas. Os homens disseram que ele 

usava o seu emprego para passar informações entre os hóspedes 

que viajavam para o estrangeiro. 

Há tanta coisa na história que ela não conta. Deixa de fora 

o facto de o Albany, onde o meu pai era o rececionista da noite, 

ser o melhor hotel da cidade. Não diz que alguns hóspedes 

eram japoneses, mas que a maioria eram brancos e que gos-

tavam do meu pai e que por vezes nos traziam presentes dos 

lugares que visitavam. Leques de papel de Paris, um globo de 

neve de Nova Iorque. Deixa de fora o facto de a mulher do 

governador ter lá ido uma vez e de o meu irmão lhe ter ven-

dido um refrigerante de laranja e eu lhe ter dado a palhinha 

para o beber. A Sra. Carr disse-me que eu tinha umas amoro-

sas covinhas americanas e eu e o Kenichi passámos a semana 
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a reencenar elaboradamente a situação enquanto lavávamos o 

chão no final do dia.

— Covinhas am-er-icanas é bom, acho eu, se não arranjares 

nada melhor. — dizia o Ken. — Embora eu prefira que as minhas 

covinhas venham de França.

A certa altura, quando imitávamos a Sra. Carr, começámos a 

atribuir-lhe um sotaque snob que ela, na verdade, não tinha.

— Eu disse covinhas americanas? Que horror, queria dizer 

borbulhinhas americanas.

Mais ninguém achava graça àquilo. Nunca ninguém achara 

tanta graça às nossas coisas como nós.

No dia em que os agentes foram ao nosso apartamento, eu 

não estava a ajudar no balcão dos refrigerantes. Nessa altura, o 

Ken já tinha partido para se tornar um herói americano. O pai e a 

mãe não queriam que eu trabalhasse ali sozinha. 

O que eu estava a fazer era a vestir o meu equipamento de 

voleibol porque ia encontrar-me com as outras raparigas Nisei da 

igreja da California Street. A minha mãe chamou-me do quarto 

para fazer de intérprete. Eu ainda tinha rolos em metade do 

cabelo. Demorei um bocadinho a perceber como explicar o que 

os homens queriam. Não sabia traduzir alguns termos. O que é 

um subterfúgio?, perguntei a um dos agentes, que achou que eu 

estava a troçar dele. 

Quando a minha mãe conta a história, o que deixa de fora é a 

minha vida toda. 

Pouco depois de a carta do governo chegar, veio outra do meu 

pai, dirigida à minha mãe, mas escrita para todos — em inglês. 

De certeza que quem quer que supervisionasse a sua corres-

pondência insistira para que escrevesse em inglês, por isso tive 

de ser eu a lê-la em voz alta. Há um salão de beleza, escrevera. 

Uma mercearia. Estão a construir uma escola americana e uma pis-

cina: 90 metros de diâmetro, com uma prancha de saltos! As pessoas 
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podem ter empregos para ganhar mais algum dinheiro, mas toda a 

gente recebe alojamento e senhas para comida e roupa, quer tenham 

emprego, quer não. Vocês vão gostar. 

O mínimo que o meu pai podia ter feito era recusar com mais 

veemência, dizer à minha mãe que nos proibia de ir para o Texas. Em 

vez disso, quando ela insistiu que íamos, recebemos recortes alegres 

que pareciam postais de alguém em férias, com pontos de exclama-

ção que o meu pai teria considerado vulgares se fosse eu a usá-los: 

Tantos japoneses! Filmes de borla no centro comunitário! Haruko, diz à 

tua mãe que o hospital está à procura de voluntários, e que algumas das 

mulheres fundaram uma fábrica de tofu, mesmo dentro do campo!

Foi assim que o meu pai tentou entusiasmar-nos pelo árido 

deserto do Texas. Uma fábrica de tofu. 

Falei à minha mãe sobre o hospital e vi-a animar-se. A minha 

mãe, que se licenciou na Escola Médica Profissional Feminina 

de Tóquio e que não chegou a ser oficialmente médica porque se 

mudou para a América para casar com o filho desconhecido de 

um amigo da família, que nunca se tornou fluente em inglês e 

cuja profissão foi preocupar-se com as medidas do meu equipa-

mento de voleibol. 

Pessoalmente, preocupar-me-ia com um lugar que permitisse 

que uma mulher saída há 20 anos da escola de Medicina fosse 

médica voluntária, mas a minha mãe animou-se e eu não disse 

nada. Tranquila. 

A Toshiko dá-me uma cotovelada. O comboio abrandou e 

ouvem-se os travões. 

— Acho que vamos parar — sussurra. — Deve ser para entra-

rem mais pessoas. 

— É uma pausa para manutenção — respondo-lhe. — Os 

estores das janelas. 

Se fosse mesmo uma estação, os guardas ter-nos-iam dito 

para baixar os estores. Fazem-no sempre que paramos, embora 
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não nos tenham dito se é por não quererem que vejamos onde 

estamos ou por não quererem que os habitantes das cidades nos 

vejam. 

Afinal, desta vez tanto eu como a Toshiko estamos erradas. 

A carruagem do comboio parou, parou completamente, sem que 

nos mandassem baixar os estores e sem novas pessoas à espera lá 

fora para entrar. O comboio está finalmente silencioso e o silên-

cio é divino. Encostamos todos as caras ao vidro quente e nin-

guém nos grita. 

O guarda baixo e pálido caminha pelos corredores, contando-

-nos as cabeças, murmurando os números em voz baixa. Quando 

confirma que tem o número de pessoas correto, diz-nos para for-

marmos uma fila. Mantenham a ordem, não há pressas, deixem 

as malas, alguém as levará. 

Chegámos. Sinto o empurrão do calor assim que a porta 

do comboio abre. Por vezes está calor no Colorado, mas este é 

o género de calor de quando se põe a cara em frente do forno. 

Parece sobrenatural e estagnado e entra espessamente no com-

boio. Observo toda a gente à minha frente a parar à porta, balan-

çando contra a força do calor, antes de saírem. 

Estamos numa estação. Na verdade, é mais um apeadeiro, 

porque não há um edifício, só uma espécie de alpendre: traves 

enferrujadas sustentando um teto metálico com um banco no 

meio do espaço aberto. Há um letreiro suspenso: CRYSTAL CITY.

Depois de todos termos finalmente saído do comboio e ser-

mos novamente contados, começa a confusão. Era suposto estar 

aqui um autocarro para nos levar para o campo, mas avariou 

algures no calor e agora estamos apeados. O homem que nos 

transmite as notícias, um caucasiano de fato e com suor nas 

têmporas, pede desculpa por este desenvolvimento. Está sempre 

a dizer-nos que se fizermos o favor de ter um pouco de paciência 

e esperarmos…
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Se fizermos o favor de ter um pouco de paciência e esperarmos, 

traduzo para a minha mãe. 

— Há de vir outro autocarro — diz o homem. Está a perder 

cabelo e tem um rosto redondo; é alto e parece robusto. Percebo 

que é uma espécie de chefe. Tem um bloco de notas; outras pes-

soas, que parecem empregados, correm e sussurram enquanto 

ele tira notas. 

Há de vir outro autocarro.

Eis o que há à nossa volta: um posto de correios com uma 

bandeira americana. Um restaurante pequeno e desgastado pelo 

tempo. Uma pensão onde não gostaria de pernoitar. Casas térreas, 

afastadas umas das outras. Em Denver, vivíamos no segundo andar 

de um dúplex. Em Denver, nunca estávamos a mais de um lanço de 

escadas de pedir emprestada uma agulha ou uma lata de graxa. 

Enquanto eu estive a tentar orientar-me, outros passageiros 

estiveram a conversar. Os mais faladores, como a Sra. Ginoza, 

que insistia em pedir mais água para a filha enquanto a minha 

mãe nos dizia, a mim e à Toshiko, que engolíssemos a nossa 

saliva, tinham decidido não esperar pelo autocarro. Não sei como, 

ficara decidido que iríamos a pé para o campo: o que é mais um 

quilómetro e meio depois dos milhares que já viajámos? 

Ao caucasiano suado não agrada a ideia de ter um bando de 

mulheres e crianças cansadas a marchar com as suas melhores 

roupas de viagem, mas já nos pusemos a caminho. A Sra. Ginoza 

avistou uma placa e seguimo-la para fora da cidadezinha que não 

tem edifícios de vidro, nada que se pareça com cristal. Passamos 

por alguns campos cultivados, que o homem nos diz serem de 

espinafres. 

— Crystal City é a Capital Mundial do Espinafre — é o que 

ele diz, como se pudesse recuperar o controlo da situação se fin-

gisse que a ideia de ser o guia turístico de uma excursão a pé tinha 

sido dele. — Somos muito famosos pelos nossos espinafres; temos 
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uma estátua do Popeye, o Marinheiro — continua, e quase sinto 

 vergonha alheia. O Sol está mesmo por cima de nós e o meu  vestido 

está húmido de suor, primeiro debaixo dos braços e, à medida que 

avançamos, todo ele, colando-se-me às pernas e à cintura. 

E então, quando a minha língua está tão inchada de sede que já 

não tenho mais saliva para engolir, estamos a menos de 50 metros 

de um portão. Por trás deste, um enxame de rostos, a nossa razão 

para estarmos aqui. 

Os nossos pais e maridos inclinam os pescoços. Devem ter-

-lhes dito que vínhamos; alguns seguram uma bandeira de boas-

-vindas. Vagamente, através do suor que me escorre pelo rosto, 

tomo consciência de uma banda de metais a tocar e, ainda mais 

vagamente, percebo que também deve fazer parte da nossa 

cerimónia de boas-vindas. 

Ao princípio, julgo que os meus olhos cansados me estão a 

pregar uma partida, mas é verdade: alguns dos homens ao fundo 

têm cabelos claros e feições caucasianas. Prisioneiros alemães. 

Outra coisa que o pai me dissera acerca do acampamento. Vamos 

partilhar o nosso espaço com nazis. 

— Não vejo o teu pai — sussurra a mãe ansiosamente. 

Examino a multidão e detenho-me num poste da vedação. 

Uma rapariga está sentada em cima dele, cabelos louros frisa-

dos, joelhos ossudos equilibrando um caderno no qual regista 

qualquer coisa. Tem um ar oficial, como se fosse funcionária do 

campo, mas é demasiado jovem, perto da minha idade. Eu devia 

ter percebido que os detidos alemães trariam os filhos.

Ela examina a multidão, fita os recém-chegados e prende os 

olhos nos meus por um breve momento antes de baixar a cabeça 

e escrever mais qualquer coisa. Ergo as sobrancelhas, incomo-

dada. Já tive demasiadas pessoas com blocos de notas a pôr-me 

vistos nas suas listas. Demasiados registos de quando comemos, 

dormimos, vamos à casa de banho.
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— Haruko! Haru-chan!

É o meu pai. O meu pai. Há cinco meses que não o vejo. 

O meu coração salta antes de me lembrar que não sei bem como 

sentir-me por ver o meu pai agora, pois a última vez que o vi foi 

estranha. 

Ele parece mais magro, o cabelo embranquecido nas têmpo-

ras, perto de outro poste da cerca a acenar com um lenço por 

cima da cabeça, como se fosse uma bandeira. Ouço-o antes da 

minha mãe e da minha irmã. Quando cruzamos o olhar, o lenço 

vacila e vejo algo na sua expressão que parece incerteza. 

— Helen — tenta ele de novo. Não é incerteza, é esperança, 

o desejo de que eu olhe na sua direção. A Toshiko tem razão. 

Só as outras raparigas populares da escola é que me chamavam 

Helen. A minha família nunca o fazia. Ele está a fazer um esforço. 

Eu devia estar contente. 

— Helen, estou aqui. 

Dou uma cotovelada à minha mãe. 

— O pai está ali. 

Os olhos da minha mãe procuram até o encontrar. Então, ela 

abre um sorriso e, com o meu pulso seguro na mão, corre para os 

portões de entrada, na direção da cerca.

A cerca de arame rodeia o campo por todos os lados. São 

três metros de altura coroados por arame farpado e os cantos 

que posso ver estão ocupados por torres de vigia e soldados 

armados. 

O meu pai não mencionou nada disto nas suas cartas. Deve 

ter-se esquecido. Aqui em Crystal City, Haruko, temos filmes ao ar 

livre, uma fábrica de tofu e cercas recortadas, afiadas, guardadas por 

homens que disparam contra ti se tentares sair. 

É curioso, as coisas que podes deixar de fora. É curiosa a forma 

como podes pintar um quadro que é ao mesmo tempo completa-

mente verdadeiro e a coisa mais falsa do mundo. 
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O meu pai não sai para nos saudar porque vive dentro da 

cerca. Foi ele que nos trouxe até esta vedação. E, apesar de saber 

que devia estar entusiasmada por o ver, não consigo deixar de 

pensar que, quando a minha mãe disse A tua irmã não é o ini-

migo, o que eu queria perguntar era E o meu pai, é?

De repente, o meu braço esquerdo é puxado. Enquanto a 

minha mãe tenta que avancemos, a Toshiko está a puxar-me 

o outro pulso para trás, a boca aberta num O de pânico. 

— Não faças isso, Toshi, estás a magoar-me. 

— Não quero entrar. 

— Não sejas tola, passámos dias a falar disto. 

— Mas agora não quero — guincha ela. Sinto que está quase 

a chorar. 

— Toshiko, deixa-te disso. Se queres ver o pai, tens de entrar 

por ali. 

A minha mãe continua a tentar que avancemos. Através do 

maciço de corpos, o chapéu descai-lhe para a frente; um raminho 

de pétalas azuis balança como se estivesse a soltar-se. Viro-me 

para a minha irmã, que permanece presa ao chão. 

— Quem me dera que estivéssemos todos em casa — diz a 

Toshiko. — Quem me dera que viéssemos buscar o pai e fôsse-

mos todos para casa. 

Está a chorar, molhada e a fungar, e quando tenta entrelaçar 

os dedos nos meus, solto a mão. Sem querer, puxo essa mão atrás 

e dou-lhe uma bofetada.

Os meus dedos ardem quando tocam na pele macia, de bebé, 

da Toshi. Ela fica de boca aberta e leva a mão à face, onde há qua-

tro linhas brancas em forma de dedos. 

— Haruko… — começa ela, porque eu nunca lhe tinha batido 

e porque o fiz com força. 

Estou a respirar pesadamente, estamos ambas, e o remorso 

que sinto mistura-se com uma nauseante espécie de alívio, 
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 porque esbofetear a minha irmã me parece a primeira coisa ver-

dadeira que faço em meses. 

— A nossa casa agora é aqui — digo-lhe, enquanto ela engole 

novos soluços. 

Dou-lhe um lenço e espero enquanto ela limpa a cara. 

— Deixa-te de quem me deras. A nossa casa agora é aqui. 
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24 de agosto de 1944

Chegadas:

Mulheres: 44

Crianças: 63 (raparigas — 37; rapazes — 26)

Total de chegadas: 107

Novo total em Crystal City: 3 374

Desta vez, todos os novos detidos são japoneses. Também 

aponto isso no meu caderno. Total de detidos japoneses: 2 371. 

Total de detidos alemães: 997.

Dentro dos meus totais, há subtotais: prisioneiros alemães 

que vieram da Costa Rica. Prisioneiros japoneses nascidos no 

Peru. A América tem acordos com estes países, prometendo que 

Crystal City albergará os seus inimigos de Estado juntamente 
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com os nossos. Uma destas miúdas tem um autocolante da Betty 

Boop na mala, por isso devem ser americanos. 

Verifico as minhas notas das últimas chegadas. Este é o grupo 

mais pequeno desde que estou aqui. Comboio mais pequeno?, 

escrevo. Não há casas suficientes para mais pessoas?

Todos os novos detidos estão agora dentro do portão. Os pais que 

já abraçaram as suas famílias apresentam-nas orgulhosamente aos 

outros. Uma das enfermeiras do campo, com um uniforme branco, 

conduz as pessoas à tenda médica para vacinas e exames. Tosse con-

vulsa. Quando o meu grupo chegou, éramos 54 com tosse convulsa. 

O Sr. Mercer, uma cabeça mais alto do que qualquer outra 

pessoa e parecendo chateado, tirou o casaco do fato e tem círculos 

de suor sob o castanho das mangas da camisa. Os seus sapatos 

estão empoeirados. O autocarro deve ter avariado. 

Será esta leva mais reduzida porque o país está a ficar sem japo-

neses para pôr nos campos?

— Bom dia, Margot.

Viro-me ao ouvir uma voz de homem, protegendo os olhos do 

sol. Lábios finos, cabelo escuro, um pouco mais velho do que o 

meu pai. Começa a levantar o braço direito. 

— Ol…

— Olá, Sr. Kruse — interrompo, porque já sei como é que o 

seu cumprimento vai terminar e ainda não me habituei a isso.

— Estás a vigiar tudo para nós? 

— Estou a manter-me ocupada. A escola não tarda a começar 

— digo, embora ele provavelmente já o saiba. Tem uma filha. — 

Houve um atraso, acho eu, mas terminaram os edifícios.

— Para ti é a escola alemã, não é? — Quando encolho os 

ombros em vez de responder, ele ergue uma sobrancelha. — Não 

vais para a escola alemã? 

Pergunto-me se devia ter acenado com a cabeça. A secção do 

Bund no campo aconselhou os pais alemães a mandarem os filhos 
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para a escola alemã e não para a federal. Foi publicado no Das 

Lager, popular entre as donas de casa. Mas a Escola  Secundária 

Federal vai ser certificada, com professores americanos, como 

todas as outras escolas dos Estados Unidos. A escola alemã usará 

o currículo que o Bund decidir que é apropriado. 

A Mutti e o Vati nunca me obrigariam a frequentar a escola 

alemã. 

— A Heidi vai ficar desapontada — diz ele. — Ela ainda fala 

de ti. Vou mandá-la para uma visita um dia destes, se não for uma 

maçada. 

— Claro que não, eu gosto da Heidi. 

Eu e a Heidi viemos no mesmo comboio; ela vivia com uma 

tia quando os pais a mandaram chamar. Ajudei-a a desembrulhar 

as suas sanduíches; contei-lhe histórias acerca de uma menina 

dos Alpes Suíços que tinha o mesmo nome que ela. 

Junto da vedação, as mulheres recém-chegadas endireitavam 

os colarinhos dos filhos e ajeitavam-lhes os cabelos. Depois das 

vacinas, segue-se uma parte do acolhimento que é um retrato 

de família. Todas as famílias recebem um para pendurar na sua 

cabana em Crystal City. Nunca ninguém está à espera disto. 

— O que é que o teu pai tem andado a tramar? — O Sr. Kruse 

tira um cigarro do bolso do peito da camisa e acende-o, virando 

a cabeça para não me soprar o fumo para a cara. Está tanto calor 

que é difícil distinguir os vapores do cigarro das onduladas linhas 

de calor no horizonte. 

— Entretém-se — digo, de forma neutra, mas a pergunta 

deixou -me alerta. — A Mutti teve permissão para uma horta, mas 

não pode estar muito tempo de pé. O Vati está a construir canteiros. 

O Sr. Kruse parece divertido. 

— Gastar dinheiro em sementes quando os Estados Unidos 

dão comida de borla? Eu não o faria. Mais vale tirar proveito desta 

prisão. Esgotar-lhes os recursos. 
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— Wer rastet, der rostet — respondo automaticamente. 

O Sr. Kruse desata a rir. 

— Aquele que preguiça, enferruja. Gosto de ouvir os jovens 

falarem alemão. Escuta, diz ao teu pai que vá ter comigo. Dava-

-nos jeito outro homem na piscina, especialmente com a forma-

ção dele. Nunca o vemos nas reuniões. Diz-lhe também isso. 

E também à tua mãe, se ela estiver disposta. 

Sinto um aperto no estômago. Agora a conversa mudou ofi-

cialmente. O Sr. Kruse nunca há de ver o Vati nas reuniões. Foi 

uma reunião que nos trouxe para cá. Ele nunca irá a outra. Porque 

é que eu não disse apenas que ia para a escola alemã? Finjo procurar 

alguma coisa na multidão. 

Mesmo à minha frente, um choque de azul-claro. É o chapéu 

florido de uma mulher cansada. Está aninhada no braço de um 

homem alto e a sua filha mais nova está abraçada à cintura dele.

Mas ela também tem uma filha mais velha, magra, alta, 

bonita e de aparência atlética, com um vestido lilás. A rapariga 

mais velha tem o cabelo pelos ombros, preso com ganchos, num 

estilo a que o meu nunca se sujeitaria. Tem os braços rigidamente 

estendidos ao lado do corpo, enquanto o pai tenta abraçá-la. 

Não sejas malcriada. Desvia o olhar, digo a mim mesma, mas 

não consigo. 

Enquanto observo, um pedaço de azul cai ao chão: alguns dos 

lírios de pano. Aterram aos pés da rapariga de lilás, sedosos e lim-

pos, em contraste com o seu sapato empoeirado. Ela olha para 

baixo, mas não apanha as flores. Se fosse eu, apanhava-as. Aqui 

não se veem coisas bonitas. Apanhava-as e enterrava a minha cara 

nelas, como costumava fazer com as flores da nossa quinta. O ves-

tido da rapariga não é bem da mesma cor que os lírios, mas quase. 

Outra coisa fresca, bonita, lançada por terra. Engulo em seco. 

A bochecha da rapariga está agora encostada à manga do pai, e 

uma expressão perpassa-lhe nos olhos. Algo solitário e  desafiador, 
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que não é para a sua família ver, que não é para ninguém ver. Mas 

eu vejo. A forma como os seus músculos ficam tensos. A forma 

como apoia o peso nos seus próprios pés em vez de se encostar 

aos pais. No meio desta poeira, no meio destas chegadas caóticas, 

sinto que estou a observar um segredo. 

Não devia permitir-me pensar assim. Nem sobre a rapariga, 

nem sobre o quanto sinto saudades de casa, nem sobre nada 

disto, por isso obrigo-me a contar os lírios no chão. 

Oito lírios. Os meus lábios estão tão secos. Está tanto calor. 

Ela solta-se do pai, examinando o campo, e detém-se quando 

me vê. Reparou que estou a olhar. Fico com o rosto corado e baixo 

rapidamente os olhos. 

Não compreendo qual será a sensação de uma pessoa se reu-

nir finalmente com o pai e recusar-se a reconhecê-lo. No dia em 

que cheguei, solucei. O Vati também. Só a minha mãe é que não, 

porque ainda estava demasiado vazia para chorar. Há seis meses 

que não víamos o pai. 

Não consigo compreender que uma pessoa não queira agarrar -

-se à família e nunca mais a largar. 

O Sr. Mercer afastou-se da multidão, segurando o bloco de 

notas, procurando alguém, até que me vê e decide que eu sirvo. 

— Menina Krukow, não é? Pode fazer-me um favor? — Limpa 

o suor da testa enquanto se aproxima, hesitando quando o Sr. 

Kruse tosse ao meu lado. 

— Estou a interromper? 

— Não, não está. — Levanto-me e sacudo a saia, aliviada por ele 

me bloquear o embaraçoso olhar da rapariga de lilás, aliviada por ter 

um pretexto para interromper a minha conversa com o Sr. Kruse. 

— Quer dizer, desculpe, Sr. Kruse. Não queria ser mal-educada. 

— Parece que tivemos um pequeno problema com as chega-

das — diz o Sr. Mercer. — A bagagem ficou retida e, entretanto, 

houve um surto de enjoos. Precisamos de roupa. 
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— Quer que a vá pedir ao comissariado? 

Ele já está a tirar um papel do bolso do peito e a escrever qual-

quer coisa. 

— Está aqui a permissão para uma saia e um conjunto de 

roupa interior. Para uma mulher de tamanho médio, acho eu. 

Quando se vai embora, vejo que me esqueci de lhe perguntar 

qual comissariado. Os japoneses têm um, a Loja da União, e nós 

temos outro. A nossa, a Loja Geral, tem cigarros, vestuário, refri-

gerantes americanos e cervejas alemãs. A loja japonesa deve ter 

mais ou menos as mesmas coisas, mas nunca estive lá dentro. 

Também nunca estive no interior de nenhuma das casas japo-

nesas, nem mesmo numa das ruas japonesas, e já estou aqui há 

quatro meses. 

Na loja alemã, mostro o bilhete do Sr. Mercer ao empregado, 

em vez da senha de cartão que normalmente uso para comprar 

coisas. Costumavam dar-nos roupas com base nos tamanhos que 

escrevíamos em tirinhas de papel. Depois decidiram que com-

prar seria bom para o nosso moral. Agora temos escolha, mas 

não muita. Cortinados, vestidos, toalhas de mesa, tudo feito com 

os mesmos escassos tecidos. Quando chega um padrão novo, faz-

-se uma fila até meio do campo: mulheres empurrando carrinhos 

de madeira improvisados, desesperadas por ver algo novo, seja o 

que for. 

Quando volto, a família da rapariga de lilás partiu. As roupas, 

afinal, são para uma jovem mãe exausta. A sua saia tem uma 

mancha e exala um cheiro azedo. Ela molha-a, embaraçada, com 

uma toalha húmida. 

— Ótimo. Muito bem — diz o Sr. Mercer, quando entrego 

o embrulho de papel castanho à mulher. — Obrigado, Margot, 

tenho a certeza de que a Sra… — Verifica o bloco de notas. — 

Tenho a certeza de que a Sra. Menda ficará aliviada por se livrar 

das suas roupas sujas.

A Guerra Aqui Tão Perto.indd   32 29/01/19   14:24



33

A GUERRA AQUI TÃO PERTO

Depois de ele partir, a mulher ergue a saia que lhe trouxe e 

olha para mim. 

— A enfermeira deve poder levá-la a um sítio para se mudar 

— digo-lhe, percebendo demasiado tarde pela sua expressão 

confusa que não fala muito inglês. — A enfermeira, por ali. — 

Aponto a tenda da vacinação e continuo a apontar até a mulher 

se dirigir para lá. 

— Margot! — diz uma voz e as minhas entranhas gelam. Não 

tinha percebido que o Sr. Kruse ainda ali estava. — Fomos úteis 

ao diretor do campo? 

— Foi só um pequeno recado. 

— Claro. Estamos todos à procura de maneiras de sermos 

úteis. Sabes, estava a pensar que, se levasse a Heidi para uma 

visita, podia eu próprio falar com o teu pai sobre da sua presença 

nas nossas reuniões. Achas que seria boa ideia? — Pisca-me o 

olho. — Estou a perguntar porque sei que, se uma filha nos dá 

ouvidos, o pai também dará.

Uma gota de suor escorre-me pelo interior do braço, passa a 

curva empoeirada do meu cotovelo e a dobra do pulso antes de 

cair para o chão. Acho que é uma boa ideia? 

Não sou boa nisto. Não sou boa a dizer uma coisa e a pensar 

outra, a saber o quanto posso discordar do Sr. Kruse, mais velho 

do que eu, um homem num cargo eleito. 

— É muita maçada para si — digo. 

— Não é problema nenhum. Podes dizer-lhe isso? Que eu 

vou passar por lá? Maravilhoso.

Então, bate os calcanhares, ergue o braço paralelamente ao 

chão e direito como um fuso. O gesto dá-me náuseas. Mesmo 

quando não é acompanhado por palavras, o que, graças a Deus, 

não é. Ele aguarda, na expetativa, mas não consigo devolver a sau-

dação. Nem consigo encará-lo. Enterro a cara no caderno, espe-

rando poder fingir que não vi. 
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— Tem um bom dia, Margot — diz ele. 

— Tenha um bom dia, Sr. Kruse.

Baixo os olhos até me parecer que ele se foi embora. O Sr. Kruse 

tem aquele género de voz que, mesmo quando não fala muito alto, 

ouve-se à distância. Quando o ouço, lembro-me sempre daquela 

vez que o Vati me levou a um silo de cereais vazio e me mandou 

fechar os olhos para adivinhar, pelo som da sua voz, onde é que ele 

estava. Foi uma lição de acústica, explicou-me. As curvas podem 

amplificar os sons, fazendo-os parecer mais próximos do que estão. 

Aqui em Crystal City consigo sempre ouvir o Sr. Kruse. Tanto 

faz que esteja a gritar ou a sussurrar. A sua voz chega-me como que 

transportada pelas paredes redondas de um silo. Neste momento 

já deve estar a metros de distância. Mesmo assim, ouço as suas 

palavras. 

— Heil Hitler — diz ele a cada homem que passa, a saudação 

inventada em honra de um ditador que vive a meio mundo de 

distância, mas que é a razão para estarmos aqui. 

— Heil Hitler — repete o Sr. Kruse, mas desta vez o som pode 

estar amplificado pela minha imaginação. Heil Hitler. Heil Hitler. 

Heil Hitler.
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—
 Livros? — pergunta a Mutti assim que entro. Era o meu 

objetivo original quando saí de casa: verificar se os 

livros que requisitáramos tinham chegado à biblioteca do campo.

— Como te sentes? — digo, fingindo que não a enlouquece 

estarmos sempre a perguntar-lho. 

Ela sacode a mão com desdém. 

— Livros? 

Dou-lhe o primeiro volume da pilha que carrego, Jardinagem 

no Texas, e ela folheia-o. 

— Notícias boas e más. Boas: a tua mãe não está maluca. Não 

admira que não conseguisse cultivar as plantas dos pacotes de 

sementes que comprei aqui. É o clima errado. 

— Essas são as más notícias? 

— Não. As plantas mortas não são más notícias, só má sorte. 

A má notícia é que isto confirma que os empregados que fazem as 
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encomendas para a Loja Geral são uns incompetentes. Se calhar, 

devíamos plantar talhões de espinafres, em vez de tentar plantar 

algo útil ou, pior ainda, bonito. 

— Acho que isso pode resultar… — começo eu, mas a Mutti 

deita a língua de fora. 

— Estou a brincar. Não leves tudo tão a sério, Margot. — 

Cerra os lábios e vasculha a pilha. — Latim, ótimo. Geometria 

Avançada, ótimo. Tu e o Vati aprendiam praticamente sozinhos 

quando estávamos em casa, não era? Foi assim que conseguiste 

avançar um ano. — No fim da pilha, depois de verificar todos 

os livros, ergue os olhos. — Julgava que o pai tinha requisitado 

um livro de Química. Não foi assim?

— Não veio. 

— Talvez no próximo fornecimento. 

— Não, não vem mesmo. 

Ela leva um minuto a compreender. Normalmente só há uma 

razão para os livros não virem. 

— Bem, tu também não querias ser química, pois não? 

Abano a cabeça. 

Ela inclina a cabeça e olha-me. 

— Estás entusiasmada com a escola?

Desta vez, confirmo com a cabeça, mas muito devagar, e a 

mãe percebe. 

— Vai correr bem. — Pousa a pilha de livros firmemente na 

mesa. — Em casa, os outros estavam intimidados. Porque tu eras 

mais avançada. E demasiado séria. Era por isso que não tinhas 

muitos… aqui, isso não se importa. É tudo pessoas novas, toda a 

gente tem mais com que se preocu…

De repente, a mãe tira um lenço do bolso e encosta-o à 

boca.

— Como te sentes? 

O momento passa e ela engole em seco. 
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— Mais enjoos matinais. Que na verdade são também enjoos à 

tarde e à noite. Contigo, vomitava em todo o lado. Lembras-te da Sra. 

Loeb da igreja? Todas as semanas cheirava o perfume dela e blhec.

Comigo estava enjoada. Agora também está enjoada. É bom 

sinal. Há pelo menos uma coisa que desta vez não é igual. Muitas 

coisas, corrijo-me. Nada é igual. 

— Viste mais alguma coisa enquanto estiveste fora? — per-

gunta a minha mãe. — Anda, vem ajudar-me. — Indica-me os 

divãs do exército onde ela e o meu pai dormem, pegando no 

cobertor. O meu divã fica do outro lado da sala, assim como o 

meu baú, que serve de secretária, banco e mesa de cabeceira. 

Entre nós está a mesa e em cima da mesa está uma tigela de 

porcelana que usamos como bacia. O nosso quarto mede qua-

tro metros quadrados, num edifício com três outras unidades do 

mesmo tamanho.  Partilhamos a cozinha comum com as outras 

famílias. O cheiro da maioria dos cozinhados faz a minha mãe 

vomitar. Pelo menos, a nossa casa tem uma cozinha. 

— Porque não te sentas? — sugiro. 

— Porque vou fazer a cama. 

— Porque não me deixas fazer a cama?

Ela não desiste, apenas me olha na expetativa até eu pegar na 

outra ponta do cobertor. 

— Chegou mais um autocarro de pessoas — começo. — 

 Ajudei o Sr. Mercer a tratar de um assunto. E também… 

— E também? 

E também havia uma rapariga de vestido lilás, quase me ape-

teceu dizer, mas não faz sentido falar disso. Provavelmente não 

voltarei a ver essa rapariga. 

— E também falei com o Sr. Kruse. Ou, melhor, ele falou 

comigo — acrescento apressadamente. 

De repente, o queixo da Mutti fica tenso e ela dá um puxão 

violento no cobertor. 
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— O que é que ele disse? 

Antes de eu poder responder, a porta atrás de mim abre-se.

— O que é que disse quem? — O Vati tira o chapéu e fecha a 

porta. Não fecha bem. As paredes estão abauladas, tem algo que 

ver com o calor. Em casa, a mãe tê-lo-ia mandado lavar-se na tor-

neira lá de fora antes de entrar, mas agora ele estaria a despir-se 

numa estrada empoeirada e tão estreita que à noite consigo ouvir 

quatro famílias a ressonar. 

— A Margot estava a falar-me de umas pessoas novas que 

chegaram — diz a Mutti com ligeireza. — São japoneses? 

O pai confirma com um aceno de cabeça, dirigindo-se à bacia 

para lavar a cara. 

— Traziam notícias? 

A guerra lá fora avança em saltos temporais, visto as nos-

sas notícias serem tão censuradas. Quando eu e a mãe chegá-

mos, o nosso comboio obteve notícias de Monte Cassino, uma 

abadia perto de Roma que os Aliados estavam sempre a atacar. 

Há alguns meses chegou outro comboio e os seus passageiros 

disseram que milhares de soldados americanos tinham desem-

barcado numa ilha em França. Quer dizer que acabará em breve?, 

perguntámo-nos, mas ninguém nos deixou sair, por isso a guerra 

não deve ter terminado. 

— Não sei se havia notícias — digo ao Vati. — Não cheguei a 

falar com eles. 

— Então, o que é que disse quem? 

Atrás dele, os olhos da mãe lançam-me um aviso. 

— O Sr. Kruse — digo após um segundo, porque não consegui 

pensar numa mentira a tempo. — Depois de eu ir buscar os livros. 

O Vati acena com a cabeça. 

— Por acaso disse-te como está a correr a piscina? — per-

gunta ele de uma forma que podia ser casual, mas a Mutti está a 

abanar a cabeça, dizendo-me que não responda. 
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— Ele… ele disse que estão a trabalhar nisso, mas não falá-

mos muito. 

O Vati suspira, sentando-se à mesa. 

— Não estão a usar o material correto para o forro. É preto, 

o que torna impossível ver o fundo. Sinceramente, acho que não 

têm nenhum engenheiro a aconselhá-los no projeto. 

No ano passado, quando o pai enviou a sua primeira carta de 

Crystal City, disse-nos que havia muitos homens bons e decen-

tes e «alguns simpatizantes nazis iludidos». Na carta seguinte, 

contou-nos, perplexo, que um dos homens iludidos tinha sido 

eleito representante alemão. Na terceira, revelou que, enquanto 

representante, o Sr. Kruse começara a atribuir tarefas e a escolher 

os homens que iam às suas reuniões. 

Não faz mal, escreveu o Vati. Desde que eu tenha a minha famí-

lia aqui, nada disto importa. Mas quando viemos para cá importou, 

porque só pôde construir alguma mobília para o nosso quartinho 

antes de ficar sem nada que fazer. 

— Isso quer dizer que foste lá? — pergunto hesitantemente. 

— À piscina. Parece que tens estado no local da construção. 

— Não vou juntar-me a ele, Margot. — Ficou tenso. 

— Não foi isso que quis dizer. Sei que te incomoda achares 

que não estão a fazer as coisas bem. 

— Sei que não estão. Vês a mobília que construí aqui. Não 

segui todos os passos? 

— Certo, era isso que eu queria dizer. 

— Porque pensas sempre o pior de mim? Porque ages como 

se eu precisasse de uma ama? 

A Mutti fecha os olhos. Agora não, diz a sua expressão. Por 

favor, isto agora não. 

Ele bate com a mão na mesa. 

— A piscina é dentro do campo. Quando eu saio para um 

passeio, também é dentro do campo, caso não tenhas reparado. 
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O campo tem menos de meia milha quadrada. Já palmilhei cada 

centímetro dele, incluindo a piscina, em várias ocasiões. Não 

vou especificamente à procura da piscina, mas há um número 

limitado de sítios onde se pode ir, continuando dentro do campo. 

E, mais uma vez, ficar dentro do campo é a única maneira de não 

ser morto com um tiro. 

Do outro lado da parede, ouço o que parece alguém a andar 

em bicos de pés e uma cadeira a arrastar.

Os vizinhos perceberam que estamos a discutir. Ri-te, digo a 

mim mesma. Ri-te para os vizinhos saberem que estamos bem, que é 

uma anedota parva. Devia rir-me para o meu pai saber que estava 

tudo bem. 

— Alguém devia falar com o Sr. Mercer sobre outra eleição 

para o cargo de representante — diz a minha mãe. — Os japo-

neses parecem não ter problemas: estão a organizar um evento 

de lançamento de papagaios para o seu feriado nacional. E o que 

é que faz a nossa liderança? Negoceiam quantas vezes podem 

desfilar uma suástica no aniversário do Hitler. Constroem des-

tilarias clandestinas para se embebedarem com álcool feito de 

cereais.

— Pensei que também não gostavas da liderança japonesa. 

— O Vati suspira, a raiva da sua voz desanuviando. — As elei-

ções. Porque eles não deixam as mulheres votarem, já que tecni-

camente não são prisioneiras. 

— Essa regra é estúpida. Não são prisioneiras? Quer dizer que 

são guardas? — diz a Mutti maliciosamente. — São funcionárias 

do campo? São texanas que, por engano, atravessaram uma veda-

ção de arame farpado e disseram: Bem, isto parece fantástico, acho 

que vou ficar por cá algum tempo.

Por um minuto, penso que ele vai gritar outra vez. Em vez 

disso, ri-se desdenhosamente. O nó do meu estômago desfaz-se 

quando o risinho de desdém se transforma numa gargalhada. 
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Pelo facto de estarmos todos juntos atrás desta vedação, mas 

alguns serem considerados prisioneiros e outros não. 

— Consegues imaginar? — O Vati sopra o ar em frente dele, 

pegando num auscultador de telefone imaginário. — Estou sim, 

Crystal City? Fala a família Jones, de Houston. Queríamos fazer uma 

reserva. Quanto tempo? Indefinidamente, é possível? Gostaríamos 

de garantir que ficamos indefinidamente. 

Ainda ri quando baixa os olhos para a pilha de livros. 

— Tinha-me esquecido de que foste à biblioteca! Tinham a 

edição mais recente do livro de Química? Gostava de saber se já 

traz o Cúrio. 

— Nada de Química — digo finalmente. — Não há livro de 

Química. 

— A Margot agora odeia Química — acrescenta a mãe. — E eu 

também. Proíbo-a de trazer livros de Química para casa. 

O meu pai demora um bocadinho mais a perceber que a 

minha mãe. 

— A nota de recusa dizia alguma coisa em particular? 

— Só o habitual — digo-lhe. 

O habitual quando o meu pai requisita livros da biblioteca 

do campo. Quando os livros não estão em depósito, a requisição 

viaja para a Universidade do Texas, a 150 quilómetros de distân-

cia. Por vezes conseguimos os livros. Outras vezes, a requisição 

vem devolvida: Recusado pelo Governo dos Estados Unidos. Essas 

respostas significam que o meu pai não tem permissão para 

ler os livros. Livros acerca da construção de coisas ou acerca de 

revoluções são considerados demasiado perigosos para inimigos 

estrangeiros. Assim como, ao que parece, os livros de Química. 

— Todos os outros livros vieram — precipito-me a dizer. — 

Eu também não teria tempo para estudar mais. 

— Seja como for, é assim. Não vale a pena chorar — diz a mãe, 

desatando o avental. — Vou até à entrada ver os recém -chegados. 
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Não ficarei de pé muito tempo — acrescenta, antes que o Vati ou 

eu possamos protestar. — Só quero esticar as pernas. 

Ela sai e o meu pai suspira. Aceitou bem a notícia acerca dos 

livros. Parece que voltou quase ao seu antigo eu, com um pou-

quinho menos de felicidade. Uma ínfima fração , o peso de uma 

pena. Mas eu gostava de saber como o quantificar. Se eu soubesse 

quanto pesa a felicidade, saberia quanto é que o meu pai pode 

suportar antes de desaparecer. 

— Latim ou Geometria? — Ele endireita-se na cadeira, sacu-

dindo a tensão dos ombros. 

— De certeza? — digo, hesitante. — Não temos de o fazer.

— Estudamos Latim ou Geometria? — Sacode os dedos para 

mim, para eu lhe dar um livro, tal como já fez uma centena de 

vezes, até que eu lhe dou o certo. — Claro que quero fazê-lo, 

kleine Schnecke. Não deves ficar para trás, porque a guerra não 

pode durar para sempre. 
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