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Em mEmória das vErdadEiras Crianças EsCondidas.
Perseguidas e empurradas para esconderijos, perderam  
as suas identidades, as suas famílias e a sua juventude.  

E em homenagem a todos aqueles que souberam  
manter vivos o amor, a confiança e a alegria.
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Contam-se muitas histórias sobre a guerra. Histórias de glória,  
de sofrimento, de sobrevivência. Mas quem fala do que acontece 
em seguida? Quem fala da vida, depois de termos emergido dos 
escombros e parado de agitar as bandeiras da vitória ou da ren- 
dição? Quem se atreve a fazer menção ao que nos tornámos?

Eu não. Eu escolho não falar. Prefiro observar e esperar.
Nesse dia — o dia em que atravessámos o mar em direção 

à Inglaterra —, eu estava tão entusiasmada que parecia sen-
tir vairões a nadar dentro de mim. Havia tanta coisa para ver 
no porto… cabos, gruas, marinheiros, gaivotas… arco-íris em 
poças de óleo e tripas de peixe em baldes.

— Mantenham-se juntos! — gritou uma das acompanhan-
tes da Cruz Vermelha. O nosso grupo era composto por quase 
cinquenta crianças, entre os 5 e os 16 anos. Quarenta e sete 
órfãos de guerra, e eu. Restos.

Avançámos aos tropeções por uma prancha até ao navio. 
Depois de esta ter sido recolhida, a única forma de escapar era 
saltar borda fora.

— Não se aproximem da amurada! — alertou a mulher da  
Cruz Vermelha. Depois, acrescentou em voz baixa: — Since- 
ramente, isto é como ser educadora num infantário.
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Escondi-me no meio do grupo, segurando a mala com toda 
a força. O ar cheirava a combustível, a sal e a mar. O convés  
vibrava. Nunca tinha viajado de navio. «Um dia vamos a 
Inglaterra», havia dito a minha mutti, há uma vida. «Quando 
o sol brilha, é o país mais bonito do mundo. Uma verdadeira 
terra do verão.»

Naquele momento, as nuvens de outono escondiam o sol. 
Mergulhámos nas águas verdes e turvas, depois subimos até 
às cristas brancas das ondas. Perguntei-me quem teria sido 
o esperto que se lembrara de nos dar sanduíches de pasta de 
peixe para o almoço. Tinham um aspeto e um cheiro pavo-
rosos: contudo, quando já se chupou pedras para enganar a 
fome, não nos armamos em esquisitos. Eu estava a guardar 
a minha para mais tarde, o que até não havia sido má ideia, 
uma vez que as outras crianças estavam debruçadas sobre a 
amurada a vomitar as suas.

Virei o rosto para o céu, pasmada com a sua vastidão.
Para trás… a Europa e os seus fantasmas a oscilarem nas 

praias ao amanhecer, densos como o feno das areias. À nossa 
frente… a Inglaterra. Uma nova vida.

Teria sido seguida?

Chegámos.
Multidões a vibrar e a empurrar. Sinto o odor a suor e a 

roupas molhadas. Chove nas docas. Fui arrastada, tal como o 
resto do grupo, para fora do navio, para solo inglês, até uma 
estrutura de madeira que chiava sempre que era sacudida por 
uma rabanada de vento. Alfândega, dizia uma placa. A multi-
dão abrandou o passo. Mais à frente havia homens fardados!

Mantém a calma. Age de forma natural.
Os meus dedos tocavam uma silenciosa música de piano  

contra a minha coxa, uma rapsódia de uma compositora in- 
glesa chamada Rebecca Clarke e que a minha mutti admirava.  
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A música era simultaneamente ominosa e prometedora. Eu com- 
preendia essa sensação.

— Mantenham-se juntos! Isso inclui-te, Arek — gritou 
uma das senhoras da Cruz Vermelha. Chamava-se Betty, mas, 
nas suas costas, os miúdos apelidavam-na de Pobre Betty. 
Estava sempre a fungar e nunca tinha um lenço. O Arek era 
um rapaz polaco que havia sobrevivido a um inferno pior do 
que o inferno, porque passara a guerra escondido na fossa de 
uma latrina. Agora que estava livre, era como se as suas per-
nas e braços tivessem de estar em todos os lugares em simul-
tâneo. Eu sabia o que era uma pessoa sentir-se tão encurralada 
que só desejava correr como uma aranha doida. Mas, em 
vez disso, mantinha-me calma e comportava-me como uma 
senhora, tal como me havia sido ensinado.

Enquanto a Betty verificava os nomes, outra senhora da Cruz 
Vermelha — a Margaret — tentava colocar-nos em fila. Antes 
da guerra, a Margaret fora jogadora de hóquei — o que era o 
hóquei? — e dizia que adorava crianças, embora devesse estar 
a referir-se a crianças simpáticas; daquelas que gostavam de 
dar flores e não de dar porrada ou do tipo de crianças que não 
lambiam o prato quando acabavam de comer. Eu já tinha sido 
normal em tempos, creio, mas tinha dificuldade em lembrar-
-me. Fora feliz antes da guerra. Existira um barco num lago — 
de madeira com uma vela em tecido de algodão. Um homem 
alto com o sol atrás das costas.

— Brigid Iggle?
Pestanejei e a recordação desapareceu. Alguém dissera 

um nome que eu reconhecia — o nome que eu usava, mas 
mal pronunciado. Em alemão dizia-se Egel (tal como eagle, em 
inglês) e significava ouriço-cacheiro.

A Betty bateu com as pontas dos dedos na prancheta. As suas 
luvas de lã desfaziam-se nos dedos.

A Margaret olhou para a lista de nomes com os olhos 
semicerrados.
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— Brigid? Como Bridget…?
Perscrutaram ambas o grupo, os seus olhos passando por 

mim.
A Betty espirrou e voltou a chamar.
— Há aqui alguma Bridget Iggle?
Por muito que preferisse permanecer invisível, não que-

ria ser excluída da lista. Tinham de me deixar entrar em 
Inglaterra.

— Aqui! — respondi. Quando nenhuma cabeça se virou na  
minha direção, dei-me conta de que não tinha proferido nenhum  
som. Tinham sido demasiados anos de sussurros ou a falar 
apenas com a ponta dos dedos. Pus a mão no ar.

— Ah, ela — disse a Betty. — A morena. Já me lembro: 
armou um pé de vento na clínica quando lhe pediram que se 
despisse para ser examinada. Acabei por ter de lhe dizer que 
não tinha de tirar a roupa interior. Ei, tu, Arek, desce da mesa! 
Aquele rapaz tem bichos-carpinteiros… nunca está quieto. 
Hum, eu estava a falar do quê?

— Da Brigid — respondeu a Margaret.
— Ah, sim. Não é nada feia. Vai ser uma quebra-corações. 

Pena lhe faltarem alguns parafusos — acrescentou, dando 
pancadinhas na cabeça.

— Chiu — fez a Margaret. — Ela ainda te ouve.
— Ela? Não fala uma palavra de inglês, nem de qualquer 

outra língua. Aliás, nem sequer fala.
— Coitada. Coitados de todos eles. Não têm casa, não têm 

pais…
— Oh, mas não te preocupes, as crianças são resistentes. 

Recuperam depressa. Mesmo depois… — A Betty calou-se. 
Fungou, olhou para a lista de nomes e bateu com o dedo no  
papel. — Como diabo se pronuncia isto? Porque é que o polaco  
há de ter tantas consoantes e tão poucas vogais? Arek Qual- 
quercoisa, pousa o que tens na mão e põe-te na fila como os 
restantes…
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A multidão arrastou os passos, aproximando-se dos homens  
de farda com botões brilhantes. As fardas significavam sari-
lhos, perguntas. O meu coração batia tão depressa que mais 
parecia um som contínuo. Olhei para as minhas mãos, que 
dedilhavam uma parte complicada de uma peça de Beethoven 
no tecido de lã da minha saia.

Não sou capaz.
Tenho de ser capaz.
Um a um, os oficiais fizeram sinal para que as pessoas 

se aproximassem e mostrassem os seus papéis. A minha vez 
chegou.

Faz o que toda a gente já fez.
Um funcionário da alfândega, sentado atrás de uma secre-

tária de madeira, mirou-me dos pés à cabeça. O que teria ele 
visto? Uma rapariga de cabelo escuro, envergando um casaco 
vermelho aos quadrados, camisola castanha, saia castanha, 
meias castanhas, sapatos castanhos. Pelo menos era um casaco 
elegante, embora tivesse já passado por muita coisa. Todas as 
minhas roupas eram sobras de outros. Um pouco como eu.

— Nome?
Estava paralisada, incapaz de falar.
— Chama-se Brigid Iggle — respondeu a Betty, apare-

cendo sobre o meu ombro.
O homem examinou cuidadosamente os meus amarrota-

dos documentos de identificação.
— Veio da Alemanha?
Abanei a cabeça e articulei em silêncio:
— Áustria. Viena.
— Diz aqui que aprendeu a costurar.
O que devia eu responder a isso?
O funcionário da alfândega olhou para a Betty e franziu  

o sobrolho.
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— Senhorita, pergunte-lhe se é costureira.
— Como se eu soubesse fazê-lo! — contrapôs a Betty pre-

cipitadamente. — O meu trabalho é trazê-los até aqui. Mal 
aprendi a dizer parlez-vous na escola, quanto mais a falar ale-
mão. — Virou-se para mim e, por meio de gestos, fez de conta 
estar a coser.

Assenti.
— Vens para Inglaterra para trabalhar? — prosseguiu o 

homem da alfândega.
Outro aceno de cabeça.
— Alguma coisa a declarar?
Entreguei-lhe a minha mala castanha, de cartão, que me 

fora dada no centro para refugiados da Cruz Vermelha, em 
Berlim. O homem da alfândega abriu-a com um clique. Não 
demorou muito a revistar todos os meus pertences.

Uma camisa de noite.
Um conjunto de roupa interior.
Um pequeno livro com letras minúsculas.
E o bem mais precioso de todos: uma luva cinzenta. 

Apenas uma.
— Mais alguma coisa?
Encolhi-me. Não fariam uma revista ao corpo, pois não? 

Isso seria desastroso. Então, lembrei-me da sanduíche que 
não comera. Sem dizer palavra, tirei-a do bolso e entreguei-
-lha. O homem da alfândega aspirou o cheiro da pasta de peixe 
e empurrou-a de volta para a minha mão. — Podes avançar. 
Nada a declarar.

Avancei, de cabeça baixa, olhos pregados no chão. Às tan-
tas, permiti-me um pequeno sorriso.

Nada a declarar, dissera o homem? Bom, todos temos os 
nossos segredos. Ninguém precisava de saber acerca da faca 
que trazia escondida na meia.
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— Demorámos na alfânDega e só agora chegamos ao com- 
boio — afligiu-se a Betty. — Ei, Arek, desce já desse porta- 
-bagagens. Isso é para as malas, não para rapazinhos.

Entrámos na carruagem aos tropeções, numa desordem 
de joelhos esfolados, cotovelos ossudos e malas esquinadas. 
Os assentos eram instáveis. Fiquei entalada entre uma janela 
enfarruscada e uma menina checa que ainda não tinha apren-
dido a deixar de chuchar no dedo, acariciando o nariz com o 
indicador enquanto o fazia.

Um inglês com um casaco de má qualidade e luvas de couro 
fino abria caminho até aos bancos à nossa frente.

— Desviem-se — disse aos dois rapazes polacos que salta-
vam nos assentos. Os dentes do homem eram uma palete de 
amarelos, pretos e dourados. Fez questão de ocupar o máximo 
de espaço possível e em seguida abriu o jornal. As manchetes 
eram ousadas.

julgamento De nazis em nuremberga!
Criminosos De guerra serão enforCaDos!

Deve ser feita justiça!
espiões nazis esConDiDos em inglaterra!
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Portanto, os poucos líderes nazis que haviam sido apa-
nhados vivos no final da guerra iam ser julgados pelos seus 
crimes. Iriam os juízes alguma vez chegar a julgar os peque-
nos Hitlers que haviam executado as ordens? Ocorriam-me 
alguns. Antes de conseguir ler mais, o homem dobrou o jor-
nal e tirou o almoço de um saco. Era uma bola de pão enfari-
nhada e cortada ao meio, com duas fatias grossas de bacon a 
cair pelos lados.

O Arek e os demais refugiados foram atraídos pelo odor 
como cães esfomeados.

O homem afastou-os, agitando o jornal.
— Para trás, seus mendigos insaciáveis! Um homem devia 

poder comer a sua sandes de bacon em paz. Ei, minha senhora! 
É responsável por estes fedelhos? Se não conseguir controlá-
-los, eu faço com que sejam expulsos do comboio.

A Margaret ficou vermelha como um tomate.
— Rapazes, sentem-se. Não tarda também almoçam, prometo.
— Malditos estrangeiros — comentou o homem, ao mesmo 

tempo que dava uma dentada no pão. — Não têm maneiras! 
Culpo os pais. Deviam…

— Eles não têm pais — atirou a Margaret. — Para que 
saiba, são todos judeus sobreviventes dos Campos de Horror. 
Atrevo-me a dizer que deve ter lido sobre os campos nos jor-
nais… Auschwitz e Belsen e outros que tais. Conseguimos per- 
missão para trazer mil sobreviventes órfãos e oferecer-lhes lares  
aqui na Inglaterra. Infelizmente, não fomos capazes de encon-
trar mil crianças sobreviventes dos campos. Nem sequer oito-
centas. Este é o último grupo.

O homem olhou para a sua sandes de bacon e depois para 
os rapazes amontoados à sua volta.

— Oh. Bom. Podem comer um pedaço, se quiserem…
— São judeus. Não comem carne de porco.
Estremeci. No que estava a Margaret a pensar, ao proferir em 

voz alta a palavra começada por J? Podia estar alguém à escuta!

A procura de Summerland.indd   20 08/01/2020   10:48



À Procura de Summerland

21

O homem limpou os dedos gordurosos às calças.
— Escandaloso o que Hitler fez aos judeus — declarou, 

puxando um pedaço de toucinho que lhe ficara entalado nos 
dentes. Depois sorriu à menina checa que se encontrava sen-
tada ao meu lado. — Não chores, pequenita. Agora estás em 
segurança. Nunca aconteceria aqui, estamos em Inglaterra.

Não me apercebera de que a menina estava a chorar. O que  
podia eu fazer? Recordei a voz firme e afetuosa da minha 
mãe: Vá, dá-me a mão. Não largues. Procurei a mão da miúda 
e apertei-a. Com um soluço silencioso, ela virou-se e encostou- 
-se a mim.

Escutou-se um crepitar no forro do meu casaco. Teria mais 
alguém dado conta?

O inglês fez um aceno de cabeça ao mesmo tempo que 
olhava para mim.

— És uma boa menina.
Mantive-me imóvel. Isso é o que tu pensas.

Apitos, pistões, fumo e vapor. E lá avançámos, em direção ao 
nosso futuro. Quem haveria de nos receber? Quem haveria de 
nos querer? Quem haveria de me querer?

Um sol débil brilhou por entre sebes, campos e aldeias. 
Miúdos espalmados contra as janelas do comboio, a apontar 
para tudo o que viam e a conversar em meia dúzia de lín-
guas. O Arek trancou-se na casa de banho e a Margaret por 
pouco não perdeu a paciência a tentar libertá-lo. As quintas 
e a região rural deram lugar a fábricas e a baldios, e a filas 
de casas de tijolo vermelho com pombos nas telhas e roupa 
estendida nos quintais.

— Chegámos a Londres! — anunciou a Betty. — Certifiquem- 
-se de que não deixam nada para trás. O que quer que façam, 
mantenham-se juntos e não… — O resto das suas palavras 
perdeu-se num espirro bastante húmido.
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Mais sobe e desce, mais empurrões, mais arrastar de coi-
sas e discussões. Eu segurava a mala com uma das mãos e a 
rapariga checa com a outra.

Assim que o Arek saltou para a plataforma escutou-se um 
grito.

— Ali estão eles! — Um grupo de homens de chapéu cor-
reu em direção à carruagem. Choveram perguntas.

— Estão a gostar de Inglaterra? Estão felizes por cá estar? 
Como era nos campos nazis?

Em seguida, içaram as máquinas fotográficas com lâmpa-
das que lançavam clarões e depois explodiam, rangendo sob 
os pés dos homens.

— Tu aí, a bonita rapariga morena, sorri para nós!
Já foi tarde quando virei a cabeça. Já foi tarde quando sol-

tei a mão da menina checa e levei as mãos ao rosto. Fui atin-
gida pelos flashes e apanhada em filme.

Por isso, fiz o que qualquer cidadã honesta e de respeito 
faria: fugi.

Com o coração acelerado, saí a correr da estação diretamente 
para um engarrafamento de trânsito. O som de buzinas furio-
sas preencheu o ar. 

— Toma atenção para onde vais!
Esquivei-me aos automóveis, saltei por cima de poças de 

água e ziguezagueei por entre estranhos no passeio do lado 
oposto. Depois desacelerei o passo. Uma pessoa pode passar 
despercebida a correr para uma estação, quiçá esteja atrasada 
para o comboio, mas torna-se suspeita ao sair dela a correr.  
É melhor não chamar a atenção e ser o que toda a gente espera. 
Esconder-se bem à vista de todos.

Londres parecia interminável e eu estava perdida, claro. 
Ainda assim, se não sabia onde estava, ninguém conseguiria 
encontrar-me. Mas, e se a determinada altura eu desejasse ser 
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encontrada? Para responder a essa pergunta tinha de chegar a 
Summerland, o que significava desperder-me.

Onde estamos, mutti?, costumava perguntar à minha mãe.
Ela espreitava pelos buracos das fechaduras, por baixo das 

camas ou para lá das pedras cinzentas de um atalho secreto, 
onde quer que estivéssemos escondidas nesse momento. 
Podíamos desenhar linhas num mapa a ligar todos os lugares 
da Europa onde tínhamos estado à procura de refúgio.

Onde estamos? indagava, perguntando-me se seria a Roménia, 
a Morávia ou a Baviera, e ela respondia:

— Estamos exatamente onde estamos, na superfície do pla- 
neta, e estamos juntas. É tudo o que precisas de saber neste 
momento.

Antes da guerra, sempre soubera exatamente onde me 
encontrava. Estaria a balançar as pernas à mesa das refeições 
enquanto os adultos conversavam e faziam piadas. Estaria no 
parque a fazer tocas por entre as folhas caídas. A correr para 
a escola com a sacola a saltitar. Seriam memórias verdadeiras 
ou tê-las-ia inventado para passar os anos que estivera escon-
dida, em todo o lado e em lado nenhum em simultâneo?

Agora tinha chegado àquele ponto no planeta chamado 
Londres. Desejei poder rodopiar nos postes de iluminação 
pública, para comemorar. Não o fiz, obviamente. Uma rapa-
riga educada nunca faria tal coisa e, assim sendo, eu também 
não.

Londres é um lugar mágico e maravilhoso, havia-me dito a  
minha mãe certa vez, por entre sussurros. Fecha os olhos, 
Liebling1, e imagina a cidade: a linha do horizonte repleta de tor-
res e de campanários. Um rio com navios que percorrem todos os 
oceanos do mundo, transportando lã e especiarias, troncos corta-
dos e diamantes… pessoas e ananases, algodão e rainhas. Londres 
é o coração de um império. Invicto. Desafiador!

1 «Querida» em alemão. [N. T.]
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E eu, sentia-me desafiadora? Sem dúvida. E também sen-
tia frio e sentia-me desnorteada.

Atravessei o rio. O Tamisa. As suas águas castanhas esta-
vam obstruídas por navios. Desejei poder parar e espreitar 
as águas deslizantes e agitadas. Calculei que fosse possível 
observar navios durante horas e uma pessoa nunca se cansa-
ria de se perguntar onde estiveram e para onde iriam. Mas eu 
tinha a minha própria viagem para fazer. Até ao único lugar 
do planeta onde poderia encontrar aquilo que procurava.

Para que lado ficava Summerland?
Tudo naquela cidade, em todo o lado, estava ao alcance 

do meu olhar desde que continuasse a andar: leões de pedra 
coroados com pombos, um autocarro vermelho com um 
anúncio a uma pasta dentífrica, homens de turbante a falar 
com tanto entusiasmo que as suas barbas balançavam, uma 
acordeonista cega nos degraus que levavam à estação do 
metropolitano, e o meu coração a contorcer-se com cada nota 
que ela tocava.

Os chuviscos transformaram-se em chuva. Os habitantes 
de Londres puxaram os chapéus para baixo e curvaram-se 
sob uma súbita aparição coletiva de guarda-chuvas. Pensei 
que fosse encontrá-los mais satisfeitos por terem vencido a 
guerra e não tão atormentados e extenuados. Não saberiam 
que estavam bem melhores do que os berlinenses? Sim, tam-
bém tinham sido bombardeados, e viam-se colinas de escom-
bros por entre os edifícios, mas não havia ninguém a lutar 
para comer as urtigas que cresciam por entes os destroços 
ou a perseguir ratazanas ao longo das linhas férreas tortas. 
Estremeci ao recordar.

Em Berlim, eram as mulheres que limpavam as ruí- 
nas deixadas pelas bombas, um tijolo de cada vez, um monte 
de cada vez. Também eu me dedicara a raspar argamassa de 
tijolos velhos para que pudessem ser reutilizados. Ali, em 
Londres, eram homens com guindastes que se dedicavam 
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à reconstrução. Rostos de tez branca, castanha, negra — os 
construtores usavam todos bonés de lã, mas as mãos estavam 
desprotegidas e a pele, qualquer que fosse a cor, parecia tão 
resistente quanto um par de luvas. Estariam satisfeitos por 
terem ali caído bombas, porque assim tinham trabalho e um 
cheque no final de cada semana?

— Bombardearemos os ingleses e os seus malditos judeus 
até não restar nem um! — vangloriava-se o Herr Trautwein sem-
pre que chegava a casa vindo do trabalho, também conhecido 
como Herr Cara de Truta, que exibia uma reluzente suástica na 
lapela e era dono de uma voz que flutuava pelo apartamento 
até ao lugar onde eu estava escondida. O Herr Cara de Truta 
era também diretor de uma fábrica perto de Berlim que cons-
truía aviões para que a Luftwaffe pudesse rebentar o mundo. 
A Frau Cara de Truta cacarejava e concordava com o mari- 
do, como faziam todas as boas esposas nazis. A minha mãe 
não dizia nada enquanto lhes servia o jantar. Os Trautweins não  
faziam a menor ideia de que ela era judia, da mesma maneira 
que também não sonhavam que eu me encontrava escondida 
no guarda-vestidos do quarto de hóspedes.

Oh, céus — não podia voltar para lá. Não podia voltar 
para aquela exígua escuridão com o casaco de peles da Frau 
Trautwein a fazer-me cócegas no nariz e o medo de que um 
simples espirro me arrastasse para a rua para ser fuzilada 
em pleno dia.

O mundo que agora tinha para deambular pareceu-me  
de súbito demasiado grande. Corri a esconder-me na soleira de  
uma porta e segurei a mala junto ao corpo. Abri a tampa e 
verifiquei se a luva cinzenta estava seca. Parecia uma coisa tão 
pequena e, aparentemente, tão insignificante, mas aquela luva 
era a verdadeira razão por que viajara até à Inglaterra: tinha de 
encontrar a outra luva para que o par ficasse completo.

Uma por uma, as luzes da rua acenderam-se, tornando as 
gotas de chuva prateadas. As pessoas saíam das suas casas, 
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deixando as janelas às escuras. Tinham todas um destino. Eu 
também, mas o medo prendia-me ali: se me movesse seria 
apanhada.

Do outro lado da rua, um rapaz numa bicicleta fez uma tra-
vagem derrapante à frente de um imponente edifício de pedra 
dourada, com leões esculpidos a guardar a entrada. Uma das 
janelas ainda tinha luz. Vi a silhueta de um homem à janela, 
a olhar para a rua, como se procurasse alguém. Perguntei-me 
se ele encontraria quem procurava. Se eu encontraria o que 
procurava. Depois correu o estore e afastou-se.

O rapaz da bicicleta atirou um molho de jornais para o 
chão, junto a um quiosque. Lembrei-me dos jornalistas e dos 
fotógrafos que nos esperavam na estação. Que azar ter sido 
apanhada pelas suas objetivas. Podiam ver-me, acusar-me, 
prender-me. Era melhor ser invisível. Por isso, ali estava eu. 
Oculta. Desconhecida. Uma pequena alma, perdida por entre 
os fantasmas.
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Não tenho meDo De fantasmas. Algumas pessoas temem-nos, 
mas eu não entendo porquê. Os mortos não nos fazem mal; 
deixam essa tarefa para os vivos. Eu via fantasmas desde que 
emergira dos escombros, após o bombardeamento de Berlim, 
coberta de pó de tijolo que se agarrava ao sangue.

Certa vez, o Herr Trautwein vangloriara-se: «A RAF nunca 
lançará uma única bomba em solo alemão!» Foi pouco tempo 
depois de a minha mãe ter conseguido trabalho como gover-
nanta da casa — com papéis falsos, claro. Há muito que des-
truíra o seu passaporte verdadeiro, carimbado com um J de 
Jude — Judeu. Usou o pouco que restava do nosso precioso 
dinheiro para comprar uma identidade falsa. Tive de decorar  
o seu nome fictício. Estava habituada a fazê-lo: a esquecer quem  
éramos na realidade e a recordar quem devíamos ser.

Isto ocorreu depois de os outros esconderijos terem redun-
dado em falhanços, talvez dois ou três anos depois do início 
da guerra. Não recordo as datas nem os locais. Prefiro encher 
a cabeça com música. A minha mãe levou-me às escondidas 
para o apartamento num dia em que ambos os Trauts tinham 
saído. A Frau Trautwein estava em mais um encontro da Liga 
das Mulheres Nazis, onde se gabavam dos filhos e tricotavam 
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roupas de criança para a caridade. No anúncio da vaga de 
emprego os Trauts tinham especificado sem dependentes na 
descrição do candidato, mas a minha mãe estava desesperada 
por trabalho, o que naquele caso incluía alimentação e dor-
mida. Viver na rua era sinónimo de passar frio e há vários dias 
que não comíamos outra coisa para além de batatas cruas, que 
arrancávamos da terra no quintal de alguém.

Era absolutamente irónico que, depois de termos estado 
por toda a Europa à procura de um lugar seguro, tenhamos 
acabado em Berlim, o coração do regime que se esforçava para 
esmagar os judeus. Mais flagrante do que isso seria batermos 
à porta do bunker de Hitler à procura de dormida e de uma 
refeição.

— Não estão à espera de nos encontrar aqui — explicou a 
mutti. — Acreditam que Berlim está livre de judeus.

Estavam enganados. Víamos outros como nós, à noite,  
a escapulirem-se, apressados, depois do recolher obrigatório,  
ou encolhidos nos esgotos. Os judeus escondidos eram co- 
nhecidos como submarinos, porque se encontravam abaixo 
da superfície. Os judeus que não estavam escondidos eram 
judeus mortos.

Por isso, o Herr Trautwein ajudava a construir aviões que  
iam bombardear a Inglaterra e a Inglaterra retaliava bombar-
deando a Alemanha. Quando se acabaram as bombas, era difícil  
distinguir os fantasmas das pessoas de carne e osso, visto que 
eram ambos igualmente desmaiados e acinzentados.

Ali, em Londres, os fantasmas estavam por todo o lado, 
envergando todo o tipo de roupas — fardas, vestidos de noite, 
xailes, saias, o que quer que estivessem a usar no instante da 
morte. Alguns deles davam pela minha presença enquanto 
abria caminho por entre os corpos quentes e vivos numa es- 
tação de metro para consultar um mapa da rede de comboios. 
A maioria dos mortos não se metiam onde não eram chama-
dos, viajando na onda do seu último momento de vida.
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Há muito tempo, num verão mágico, a minha mãe havia 
viajado por Londres de carro. Chamara-lhe um Silver Ghost. 
«Vais precisar de apanhar o comboio», disse-me. «Procura a 
estação de King’s Cross.» Com aquele nome, esperava ver um 
rei e uma cruz, ou pelo menos uma coroa. Em lugar disso, 
deparei-me com vigas abobadadas repletas de excrementos de 
pombo.

— Bilhetes!
O revisor avançava pelas carruagens. Conhecia aquele 

jogo. Já o tinha jogado em Berlim, mantendo-me sempre 
um passo à frente do homem de uniforme e depois saltando 
numa estação, correndo ao longo da plataforma e entrando, 
no mesmo instante em que o comboio se punha de novo 
em movimento, num dos compartimentos que tinha já sido 
revistado. Era um truque que aprendera com outras crianças 
quando a guerra terminara. Éramos como bandos de rata-
zanas, a revolver o esqueleto da cidade. Se não tivesse ouvido 
dizer que a Cruz Vermelha estava a ajudar refugiados judeus a 
chegar a Inglaterra, o mais provável era que ainda lá estivesse.

Entrei num compartimento e sentei-me, com a mala en- 
caixada entre as pernas. Os outros passageiros enrugaram  
os narizes. Seria eu que cheirava mal ou a minha sanduíche? 
Era difícil de dizer. Ignorando os olhares de reprovação, dei a 
pasta de peixe ao lobo que já uivava de fome no meu estômago.

Um jovem soldado sentado à minha frente lia o jornal da 
noite. O meu coração deu um salto quando li a manchete.

inglaterra aColhe vítimas Dos nazis

Havia uma fotografia de um rosto iluminado pelo flash e de 
um casaco aos quadrados. Era eu, a cair na emboscada daque-
les jornalistas idiotas. Aquilo era uma catástrofe! E se fosse  
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reconhecida e apanhada antes de chegar a Summerland? O sol-
dado viu-me a olhar. Dobrou o jornal — graças a Deus — e, com 
um sorriso que mostrava um dente manchado, inclinou-se 
para a frente.

— Vais para longe?
Fiz de conta não ter ouvido.
Uma mulher robusta sentada ao lado dele apontou com  

o queixo para a manchete do jornal.
— Vejam só isto: mais estrangeiros a inundar o país. Vêm 

para aqui para viverem às custas do nosso trabalho árduo.  
É uma vergonha.

Por favor, não olhe para a fotografia.
O soldado ignorou-a e falou na minha direção.
— Vá lá, querida, sorri. Pode nunca acontecer.
— Ora, deixa-a em paz — disse o seu amigo, um marinheiro.
Como quem não quer a coisa, o soldado pousou a mão no 

meu joelho.
— Estou só a tentar ser simpático. Uma rapariga bonita 

sozinha gosta sempre de ter companhia.
— Não pensarias assim se fosse a tua irmã — argumen-

tou o marinheiro.
O soldado tirou a mão nesse mesmo instante, poupando-

-me o trabalho de ter de lhe partir o pulso ou de lhe espetar a 
faca.

— Já chega dessas poucas-vergonhas — bufou a pesada 
mulher. — Sinceramente, as raparigas de hoje em dia não se 
sabem comportar! Culpo a guerra… deu demasiada liberdade 
aos jovens. As raparigas a afastarem-se das suas casas e a usa-
rem calças e sabe Deus o que mais. Não é de admirar que  
o mundo esteja nesta confusão.

— Meta-se na sua vida! — resmungou o soldado. — O mun- 
do estaria bem pior se não tivéssemos ido até lá dar uma lição 
ao Hitler. Porque não haveremos de nos divertir agora que 
estamos de volta? — Olhou-me de uma maneira que me fez 
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desejar ter a proteção de um par de calças e não apenas uma 
saia fina a tapar-me as pernas. Ao menos tinha-se esquecido 
do jornal.

Dirigiu-se para o corredor do comboio para fumar um 
cigarro. O marinheiro levantou-se para o seguir.

— Olha por ti — murmurou, ao passar por mim.
Observei-os enquanto fumavam e riam, e invejei-os. Para 

os homens era fácil fazer o que quer que fosse. As raparigas 
passavam a vida a ser alertadas para o que lhes podia ser feito. 
A minha mãe dizia que, em tempo de guerra, era mais seguro 
ser mulher. Nos primeiros meses eles tinham andado a reunir 
homens e rapazes. A prender qualquer um que pudesse repre-
sentar uma ameaça. Nessa altura éramos três: eu, a minha 
mãe e o meu pai. Esperávamos notícias de Inglaterra, sobre 
um lugar seguro onde vivermos. Foi nessa altura que todos os 
homens judeus da aldeia foram levados. «Eu encontro-vos!», 
gritara o meu pai enquanto o arrastavam pela rua, para longe 
de mim e da minha mãe.

Nunca nos encontrou.
Havia sido há tanto tempo que eu já não me lembrava do 

seu rosto nem da sua voz. Olhei para o vidro da janela, pen-
sando de que modo as coisas podiam ter sido diferentes.

A mulher avantajada que não gostava de estrangeiros ador-
meceu. Ressonava. Quando o comboio chegou à estação em 
que ela devia sair, eu não me dei ao trabalho de a acordar. 
Sentia os olhos tão pesados, mas tinha de ficar atenta aos 
nomes de todas as estações. Só era seguro dormir quando se 
estava convenientemente escondida, ou se a mãe estivesse de 
vigia. Naquele momento não era seguro. Não podia, não iria…

— Bilhetes!
Devia ter passado pelas brasas, encostada à janela. O comboio 

parou. A carruagem estava vazia. Era apenas eu e… o revisor!
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