


Dedicado a Jim Hunter, o homem mais corajoso que 

conheço, e àqueles que arriscaram a vida para  

salvar outros, conhecidos como  

os «Justos entre as Nações».

«Ficar indiferente e em silêncio é o maior  

de todos os pecados.»
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Capítulo 1

uando somos crianças, pensamos que os nossos pais 

são iguais a todos os pais e que o que acontece na nos-

sa casa acontece em todas as outras casas. Não temos

como saber que as coisas não são bem assim.

Por essa razão, estou convencida de que toda a gente tem 

medo do próprio pai. Penso que os homens casam para te-

rem alguém que cozinhe e limpe por eles. Não me passa pela 

cabeça que alguns homens amem realmente a mulher e os  

filhos.

Eu e o meu irmão, Damian, crescemos com duas pessoas 

muito diferentes.

O meu pai é meticuloso, severo e sem rodeios, ao passo que  

a minha mãe é imaginativa, afetuosa e calorosa.

Ambos são pessoas determinadas.

O meu pai é ucraniano e a minha mãe é polaca, mas mudámo- 

-nos para a Alemanha, onde as oportunidades são melhores do 

que na Polónia.

O meu pai é mecânico, e essa profissão assenta-lhe como uma 

luva, pois requer precisão e cálculo — duas competências que ele 

possui em abundância.

Q
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A minha mãe trabalha como cozinheira para uma abastada  

família alemã, e nós adoramos o facto de ela trazer frequente-

mente restos para casa. Brinda-nos com comida que, de outra 

forma, jamais provaríamos. Não em grande quantidade, mas há 

sempre pedaços pequenos de carnes caras, como costeletas de 

porco e, se tivermos sorte, fruta e frutos secos, o que é um luxo 

para a maioria das pessoas.

Sempre que há restos, a minha mãe coloca-os num único  

prato, para partilharmos. Apesar de já termos jantado o que ela 

cozinha antecipadamente todas as manhãs, é um mimo por que 

todos ansiamos. Por norma o meu pai empanturra-se, servindo-

-se de mais quando ainda está a mastigar com a boca parcial- 

mente aberta.

Numa ocasião em que estou prestes a servir-me de um pe-

daço de maçã do prato, o meu pai dá-me uma palmada na mão.  

Ele também quer.

A minha mãe apercebe-se e abana a cabeça. Na semana se-

guinte traz uma maçã inteira no bolso e só a mostra depois de 

o meu pai ter começado a roncar ruidosamente, que é como ele 

ressona quando está a dormir.

Ela corta a maçã ao meio e dá-me uma metade a mim e a ou-

tra metade ao meu irmão.

Não sei porquê, mas lembro-me mais do que acontece a se-

guir do que da maneira como o meu pai me trata. Ainda ouço as 

palavras do meu irmão como se ele tivesse acabado de as proferir:

— Lena — diz-me ele, tratando-me pelo diminutivo que esco-

lheu para mim —, sabes que comi imenso ao jantar, não tenho 

espaço para mais nada. Porque é que não comes a minha metade 

também?

Abano a cabeça.

— Come-a tu, Damian — digo-lhe, mas ele nega-se e obriga-

-me a aceitá-la.
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Isso torna a maçã ainda mais doce do que já é.

O meu pai, sem ver maçãs há algum tempo, pergunta:

— Porque é que nunca mais trouxeste maçãs, Franciszka?

A minha mãe encolhe os ombros e responde-lhe:

— Eu só trabalho lá, não sou eu que vou às compras. Não 

posso trazer para casa o que não me dão.

Eu e o meu irmão entreolhamo-nos e depois baixamos o 

olhar para o chão, pois, caso contrário, ele repararia nos nossos  

sorrisos.

Duas pessoas determinadas a morarem juntas não é nada fá-

cil, mas duas pessoas determinadas com opiniões políticas opos-

tas — isso é praticamente impossível.

O meu pai apoia os nazis, e isso é algo que deixa a minha mãe 

horrorizada.

— O Hitler é a resposta ao problema dos alemães — diz o 

meu pai.

Há alguns anos ninguém tinha sequer ouvido falar de Hitler, 

porém, agora parece que o nome dele está em toda a parte. A sua 

popularidade aumenta a cada dia que passa. As pessoas são po-

bres e há muitos desempregados. Hitler promete dias melhores. 

Diz aos alemães que eles são superiores. 

— A Alemanha voltará a ser uma grande potência quando o 

Hitler for o líder — diz o meu pai. Todos os seus colegas de traba-

lho na oficina vão votar nele.

— Se és alemão e alguém te diz que nasceste superior aos 

outros, é natural que isso te soe bem aos ouvidos — diz a minha 

mãe.

— Ainda melhor quando os tempos estão maus, e não por 

nossa culpa, mas por causa dos judeus. É muito mais simples do 

que tentar explicá-lo de uma forma lógica.
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A minha mãe não faz juízos de valor sobre grupos de pessoas. 

Ela acredita no indivíduo.

— Nem todos os alemães são bons ou maus, e o mesmo se 

pode dizer dos judeus — responde-lhe ela.

É direta e diz sempre o que pensa.

Eles discutem imenso por causa disso e, embora eu e o meu 

irmão não digamos nada, não gostamos das promessas que Hitler  

anda a fazer. Ouvimo-lo falar uma vez e vimos o poder hipnótico 

que exerce sobre as pessoas.

Tem esse mesmo efeito sobre o nosso pai.

O meu pai não argumenta com factos. Apresenta o seu ponto 

de vista atacando a outra pessoa.

Não faz jogo limpo.

— O que é que tu sabes sobre política? — pergunta ele à mi-

nha mãe. — O facto de saberes cozinhar faz de ti inteligente, é?

— Também não faz de mim cega. — É a resposta dela.

Penso para comigo: Jamais casarei com alguém parecido com o 

meu pai.
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Capítulo 2

Não sei se a minha mãe alguma vez amou o meu pai.

Talvez o amor não seja algo que as pessoas valorizem 

quando o dia a dia é tão complicado.

Eu e o Damian estamos sempre com receio de que o meu pai, 

tão dado a acessos de fúria, lhe bata durante uma das discussões 

deles.

Franzina e com metade do tamanho dele, a minha mãe pode-

ria ficar gravemente ferida.

Ela nunca recua nas discussões, portanto eu e o meu irmão é 

que nos preocupamos.

«Quem nos dera ser já adultos.»
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Capítulo 3

Tal como previsto pelo meu pai, Hitler torna-se chanceler 

no dia 30 de janeiro de 1933.

Sete meses depois, é introduzida uma lei que proíbe 

a formação de partidos.

Agora… não há como parar a máquina nazi.
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Capítulo 4

Pode ter sido algo tão subtil como a imagem de um pequeno 

pisco pousado no peitoril da nossa janela no início da pri-

mavera que levou a minha mãe a pensar: «Este passarinho 

tem liberdade para voar para onde quiser e, no entanto, nós aqui 

estamos.»

Ou talvez tenha sido apenas uma questão prática. Partir quan-

do se tiver posto de parte o dinheiro suficiente.

Seja como for, num dia perfeitamente banal, ela diz ao meu 

pai que decidiu regressar à Polónia. Isto é o mesmo que dizer que 

o vai deixar, pois ele já afirmou várias vezes que jamais regressa-

ria a um país que considera ser mais atrasado do que a Alemanha.

Nessa altura o meu irmão tem 18 anos e eu tenho menos dois 

do que ele, pelo que podemos tomar nas nossas próprias mãos  

a decisão em relação a com qual deles iremos morar.

Na realidade, não há nenhuma decisão a tomar.

Respeitamos o facto de ela fazer frente ao meu pai, que pro-

mete uma vida estável em troca de obediência.

Às vezes interrogo-me se será por nunca nos termos senti-

do próximos do meu pai que aceitamos os valores da nossa mãe.  

É difícil precisar como nos tornamos as pessoas que somos.  
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A minha mãe acredita que tem que ver com as nossas escolhas. 

Diz-nos:

— Se escolherem fazer o que é correto, inicialmente essa é 

uma decisão consciente. Mas depois passa a ser uma coisa natu-

ral. Não é preciso pensar no que é correto porque fazer o que é 

correto passa a ser parte integrante de nós, como um ato reflexo. 

Com o tempo, os nossos gestos tornam-se a nossa personalidade.

— Se se forem embora, nem pensem em voltar — são as últi-

mas palavras que o meu pai nos dirige.
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Capítulo 5

Não levamos muito connosco quando partimos.

Felizmente, a minha mãe foi suficientemente esper-

ta para esconder do meu pai uma parte do seu ordenado.

Com as suas poupanças, compra uma pequena casa com ter-

reno para criar galinhas e fazer uma horta na sua terra natal de 

Sokal, na Polónia.

Sokal fica a um dia de carroça de Varsóvia. Um rio de margens 

ornamentadas com imponentes salgueiros atravessa a cidade.  

No verão, o local tem uma atmosfera muito descontraída.

As pessoas que vivem aqui formam três comunidades distin-

tas: ucraniana, polaca e judaica.

Os ucranianos não confiam nos polacos, os polacos não con-

fiam nos ucranianos, e ambos desconfiam dos judeus. Há uma 

certa fricção que foi atenuada pelo tempo, mas que está sempre 

latente.

Há algumas famílias endinheiradas em Sokal, mas a maior 

parte dos habitantes tem uma vida modesta. Quase toda a gente 

trabalha muito para conseguir o que tem.

As casas mais caras da cidade são feitas de tijolos. Contudo, 

a maioria das pessoas mora em casas construídas com tábuas 
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de madeira, o que é consideravelmente mais barato. As lareiras 

mantêm-nas quentes no inverno, altura em que faz um frio im-

placável. Não é invulgar nos meses mais frios as pessoas anda-

rem tão vestidas dentro de casa como fora dela.

No que diz respeito a água, as pessoas servem-se de um poço 

no bairro onde moram. Agricultores vendem os seus produtos 

agrícolas e carnes no mercado, onde a maior parte das pessoas 

faz as suas compras. Somente os que têm dinheiro fazem com-

pras nas lojas, que vendem produtos importados da Alemanha  

e de outros lugares.

No mercado, a minha mãe vende os ovos das nossas galinhas 

e legumes da horta que ela cultiva todas as épocas. O meu irmão 

trabalha numa refinaria noutra cidade, pelo que só o vemos nos 

seus dias de folga. Traz provisões e cuida de nós muito mais do 

que o meu pai algum dia fez.

Quando o meu irmão vem visitar-nos, a primeira coisa que 

faz é pegar-me ao colo e andar comigo à roda como se eu fosse 

uma criança. Fico tonta, mas adoro a sensação. Com mais de um 

metro e oitenta, é muito mais alto do que eu. Tenho de levantar 

a cabeça para olhar para ele, pois sou pouco mais alta do que a 

minha mãe, que mede um metro e meio.

— Não sei como é que duas pessoas tão vulgares como eu e 

o vosso pai fizemos uns filhos tão bonitos — diz a minha mãe.

Ao que parece, herdámos as melhores caraterísticas de cada 

um.

Eu tenho o cabelo e os olhos castanhos do meu pai, com uma 

ligeira ondulação natural cuja origem está no cabelo muito enca-

racolado dele. O meu irmão tem a tez e o cabelo claro da minha 

mãe, e tenho imensa inveja dos olhos cinzentos e brilhantes de 

ambos.

Sempre que nos vem visitar, o Damian traz-me uma maçã.

É amor e sacrifício sob a forma de uma peça de fruta.



O SegredO da Minha Mãe

19

À minha mãe traz tabaco de mascar, que ela adora.

No meu 17.º aniversário, o Damian surpreende-me com uma 

macieira.

— Agora poderás comer maçãs sempre que quiseres, Lena.  

Já não tens de esperar por mim — diz ele. — Diz-me onde queres 

que seja plantada.

Escolho um sítio mesmo em frente à janela do meu quarto. 

Será a primeira coisa que verei ao acordar.

Mal posso esperar por poder ganhar dinheiro também. Quero 

surpreendê-lo com um presente, e já tenho algo em mente.

Há um bonito casaco castanho de cabedal numa loja a cami-

nho do mercado que ficaria lindamente ao Damian.

Estou sempre a pensar para comigo: Por favor, por favor, que 

mais ninguém o compre até eu conseguir arranjar o dinheiro.
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Capítulo 6

No jornal local vem um anúncio para secretária do diretor- 

-geral de uma fábrica de vestuário da cidade. Digo à 

minha mãe que, apesar de ter poucas hipóteses, quero  

tentar a minha sorte.

— Vai haver imensas raparigas a candidatarem-se a este em-

prego — digo-lhe eu.

Ela responde-me:

— Lembras-te de quando andavas a aprender a datilogra-

far? Querias ser mais rápida do que todos os teus colegas 

de turma e, como não tínhamos uma máquina de escrever,  

desenhaste o teclado numa folha de papel e treinaste como se 

estivesses mesmo a escrever à máquina. Sempre quiseste ser a 

melhor, Helena, e treinaste dia e noite. A tua professora disse- 

-me que nunca tinha tido uma aluna capaz de datilografar  

80 palavras por minuto. Eras a melhor da turma naquela altu-

ra, por que razão não haverias de ser escolhida para este traba-

lho agora? Além do mais, quantas raparigas falam alemão tão 

bem como tu?

Eu tenho consciência de tudo o que ela me está a dizer, mas 

há alturas em que sabe bem ouvirmos aquilo que já sabemos.
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Não imagino como, mas a minha mãe consegue arranjar-me o 

vestido mais bonito que alguma vez vi, para eu usar na entrevista. 

É feito de lã macia, um tecido que só as pessoas abastadas têm di-

nheiro para comprar. O vestido é justo da cintura para cima, com 

mangas a três quartos e o decote em bico. Da cintura para baixo 

é uma saia rodada, o que favorece as minhas formas. Ao pescoço 

uso um colar de pérolas simples, a única peça de joalharia que a 

minha mãe possui. Os meus sapatos são velhos, mas engraxo-os 

muito bem. Este vestido transforma-me por completo e dá-me 

confiança para competir com raparigas decerto mais instruídas 

do que eu, e provenientes de famílias muito mais respeitadas.

Antes de sair de casa, a minha mãe diz-me:

— Se forem espertos, contratam-te. És capaz, honesta e tra-

balhadora. Quando sorris, Helena, o teu rosto ilumina-se, e não 

há nada mais belo, por isso, se for um homem a entrevistar-te, 

sorri. — A minha mãe é assim, sabe sempre o que dizer, e dá-me 

sempre bons conselhos também.

O Sr. Kowalski, nos seus 20 e muitos anos, é mais jovem e 

mais bem-parecido do que eu esperava. Com ele está Ferda, uma 

mulher corpulenta e mais velha que também participa na entre-

vista. Ele testa-me conversando em alemão e pede-me para datilo-

grafar uma pequena carta, que me dita muito depressa em polaco.

Sei que o meu alemão é bom e que escrevo à máquina mais 

depressa do que toda a gente que conheço, por isso estou a sair-

-me bem em ambos os testes. A última pergunta é:

— Helena, se pudesse escolher possuir uma só coisa, o que se-

ria: beleza estonteante, sabedoria imensa ou uma grande riqueza?

Com essa pergunta, ele está a tentar descobrir que tipo de pes-

soa sou. É importante que responda corretamente, mas digo-lhe 

o que faz mais sentido para mim.
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— Escolheria o dinheiro.

Ele parece ficar surpreendido, e o olhar de Ferda manifesta 

claramente o seu desagrado com a minha resposta grosseira. Não 

é a resposta que esperavam, nem a que têm ouvido por parte das 

outras candidatas.

Ele pigarreia e pergunta:

— Escolheria o dinheiro? Porquê?

— Bem, ser bonita não dura para sempre. Ter uma sabedo-

ria imensa é bom, mas o dinheiro põe comida na barriga. Além 

disso, se tivesse dinheiro, poderia estudar o que gosto e aprender 

todo o tipo de coisas. Teria dinheiro para livros e para professores. 

O dinheiro permite-nos ter escolha. Dá-nos liberdade e permite-

-nos cuidar dos outros. Sim. Escolheria o dinheiro.

Ao falar, a minha voz soa-me muito mais confiante do que 

realmente estou.

Agora o Sr. Kowalski exibe uma expressão divertida. Não é  

o que ele estava à espera.

Diz-me:

— Muito obrigado. Iremos tomar uma decisão em breve e de-

pois contactá-la-emos.

Antes de me virar para me ir embora, olho-o diretamente e 

sorrio.

Oferecem-me o emprego.
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Capítulo 7

Amacieira em flor está repleta de pequenas flores brancas 

que enchem o ar de beleza e doçura. Ao mero sopro de 

uma brisa, o perfume entra pela minha janela. Nessas ma-

nhãs, tenho a sensação de que somente irão acontecer coisas boas.

Não sei como é que começou, talvez tenha sido com o sorriso, 

mas o Sr. Kowalski prefere claramente a minha companhia à da 

Ferda, que é a gerente. Quando se aproximam os prazos limites 

de alguns projetos, ele pede-me para ficar a trabalhar até tarde 

com ele. É sempre muito educado, e eu nunca me sinto pouco à 

vontade.

Certa noite convida-me para jantar com ele, uma vez que fi-

cámos a trabalhar até tarde. Respondo-lhe que teria muito gosto 

nisso, o que é verdade. Durante um simples jantar no restaurante 

do bairro, por momentos deixamos de falar sobre trabalho e co-

meçamos a conhecer-nos melhor, tal como o fariam duas pessoas 

a partilhar uma refeição.

Ele é filho de um abastado industrial que vive na Alemanha 

e que é o dono da fábrica. A sua mãe polaca era amante do pai. 

Embora o admire, ressente-se do facto de ele e a mãe terem vivido 

na sombra da família legítima do pai.
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Sei que ele teve uma boa educação, portanto o pai deve ter pa-

gado por isso. Também tem o cargo mais importante na fábrica,  

algo que a maioria dos homens da idade dele ainda estaria a ten-

tar alcançar.

Percebo que tem consciência de que está no lugar onde está 

graças ao pai e que, por essa razão, há nele uma certa vulnera- 

bilidade.

Digo-lhe:

— Pode ter conseguido o cargo graças ao seu pai, mas faz um 

bom trabalho por ser quem é.

Penso que as minhas palavras lhe caem bem.

É curioso como até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas 

continuam a precisar de ganhar confiança, venha esta de onde 

vier.

Digo-lhe também que o facto de eu não ter de partilhar um 

pai com outras pessoas não significa necessariamente que tenha 

uma melhor relação com ele.

— Nunca mais soubemos do meu pai desde que deixámos 

a Alemanha — digo-lhe, tendo o cuidado de omitir o facto de o 

meu pai ser simpatizante dos nazis.

Agora que conheço melhor o Casmir, sinto-me suficiente-

mente à vontade para lhe perguntar algo que não me sai da cabe-

ça desde a entrevista.

— Porque é que me escolheu a mim? Havia tantas candidatas.

— Bem, se tivesse sido a Ferda a escolher, não estaríamos 

aqui neste momento — responde-me ele, esboçando um sorriso 

malicioso que lhe confere um ar de rapazinho traquina. — Foi 

por ter tido a coragem de dizer a verdade; eu quero alguém em 

quem possa confiar. A sinceridade é reconfortante, Helen. Além 

disso, tem esse sorriso maravilhoso e escreve à máquina como 

ninguém.

Ele termina a frase com uma gargalhada e eu rio-me também. 
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Começo a ter sentimentos que até agora me eram estranhos. 

Será por ele confiar suficientemente em mim para me revelar o 

seu lado mais obscuro, ou será por eu não esperar encontrar-me 

na presença de um homem tão diferente do homem ríspido que 

o meu pai era? 

Não obstante sermos provenientes de mundos diferentes, 

passamos a sentir-nos mais próximos depois dessa noite.




