




SÃO PAULO – 2021

MORADA DAS
LEMBRANÇAS



Morada das Lembranças

Copyright © Daniella Bauer

revisão Jefferson da Silveira Pereira e Priscilla Vicenzo

projeto gráfico Gustavo Piqueira 

Diagramação Soraia Scarpa

coordenação editorial Carolina Maluf

1ª edição – 2021

Edição em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa.

Todos os direitos desta edição reservados à Editora Gaivota Ltda.
Rua Barra Funda, 849
Barra Funda – CEP 01152-000
São Paulo – SP – Brasil
Tel: (11) 3081-5739 – (11) 3081-5741
contato@editoragaivota.com.br
www.editorabiruta.com.br

A reprodução de qualquer parte desta obra é ilegal e configura uma 
apropriação indevida dos direitos intelectuais e patrimoniais do autor.

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

  B34m

Bauer, Daniella
 Morada das lembranças / Daniella Bauer. - 1. ed. - São Paulo :  
Gaivota, 2021.
 216 p. ; 21 cm.

 ISBN 978-65-86686-02-9 (aluno)
 ISBN 978-65-86686-01-2 (professor)

 1. Romance brasileiro. I. Título.

  21-68782  CDD: 869.3
 CDU: 82-31(81)

  Camila Donis Hartmann - Bibliotecária - CRB-7/6472



Em memória de Mucia, 
uma grande mulher.

Para Flavio, 
Guilherme e Clara, 

por seu amor.

Esta é uma obra de ficção.
Qualquer semelhança com fatos e nomes reaisterá sido mera coincidência.
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Caro leitor, cara leitora,

Você tem em mãos um livro delicado e sensível, 
que tocará fundo em sua alma. Morada das lembranças 
é uma obra voltada exatamente para a sua faixa etária. 
Nele, você encontrará uma menina de origem judaica 
que terá de fugir, com a mãe e o irmão, de uma cidade 
chamada Odessa, no ano de 1920. Uma incrível jornada 
os levará ao Rio de Janeiro, onde uma avó sagaz e 
perversa os aguarda.

Apesar da distância no tempo narrativo, tenho 
certeza de que as questões da personagem são atuais 
e você se identificará com diversos dos desafios que a 
vida apresentará a ela. 

Vamos embarcar nessa jornada?

Boa leitura!
Os editores









Certa Gente

Certa gente fugindo de outra gente,
Em certo país sob o sol
E algumas nuvens.

Deixam para trás certo tudo o que é seu,
Campos semeados, umas galinhas, cães,
Espelhos nos quais agora se fita o fogo.

Trazem às costas trouxas e potes
Quanto mais vazios tanto mais pesados a cada dia.

No silêncio alguém cai de exaustão,
Na algazarra alguém rouba de alguém o pão
E o filho morto de alguém é sacudido.

(...)

Wislawa Szymborska
Tradução: Regina Przybycien
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Sinto-me muito honrada e grata pelo privilégio de 
escrever a apresentação de um livro que nasceu de 
uma linda história de amor, de “histórias entrelaçadas” 
entre avó e neta, que souberam reconhecer, acolher, 
compartilhar e guardar um ENCONTRO que dura mais 
que uma vida e ocupa páginas de muitas histórias.

O amor e a identificação entre as duas, o 
reconhecimento da força das histórias vividas, 
contadas e escritas, e a consciência de que “as palavras 
que não se movimentam causam desconforto” tornam 
este livro um profundo, sensível, criativo e especial 
testemunho de que feridas podem ser transformadas 
em pérolas e dificuldades podem ser transformadas 
em desafios. Mais ainda, um testemunho de que os 
desafios são os “bordados” coloridos que se expressam 
no “tecido da vida”.

A história da avó penetra as janelas da história 
da neta.

Transmitidos pela espontaneidade que nasceu da 
confiança e da intimidade, os relatos fluíram naturalmente 
durante a convivência que as duas souberam criar e nutrir 
entre si. Relatos e narrativas tantas e tantas vezes ouvidos, 
imaginados, sentidos, sofridos e admirados por duas 
crianças atentas  – a criança-neta, que escuta, e a crianças -
-avó, que conta – tornam-se escritos feitos com as letras do 
coração de ambas.

E, por serem letras do coração, penetram em 
nosso coração, tornando-nos também testemunhas 
desses “bordados”! 

Este livro conta histórias dentro de histórias, nas 
quais tempo e espaço se interpenetram de maneira 

APRESENTAÇÃO
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poética e intensa, vistas pelo olhar da menina e 
pelo da mulher. Relatos sobre adultos e crianças 
que presenciaram a rejeição em forma de violência, 
abusos, preconceitos, perdas, mortes, terror. Como 
essas imagens permaneceram nas mulheres que elas se 
tornaram e como são transmitidas de uma forma ou de 
outra às gerações futuras?

Como acolher com amor e dignidade as 
memórias de uma criança e resgatar sua infância 
roubada pela guerra? De que maneira essa infância 
roubada determinou as escolhas futuras? O que dizer 
daquelas crianças que, de um momento para outro, 
deixaram de brincar de trenzinho elétrico para entrar 
em contato com trens da morte?

Existem crianças, hoje adultas, que viveram a 
violência e que souberam, por meio do amor, criar 
uma vida de realizações, com compaixão e sabedoria.

Assim é a história dessas duas meninas -
-mulheres, avó e neta, que souberam olhar com 
sabedoria e consciência os desafios vividos e, com 
delicada sensibilidade, bordar “a quatro mãos” este 
generoso presente.

Uma delas viveu sua história com coragem e 
dignidade. A outra soube ESCUTAR COM O CORAÇÃO.

Esta é “uma história que fala por si e isso nos 
basta”.

Com admiração e gratidão,
Mônica Guttmann

Psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Professora do Instituto Palas Athenas  e do Departamento de Arteterapia 

do Instituto Sedes Sapientiae em São Paulo.
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À minha volta, aqueles que amei. Lágrimas escorriam 
de suas faces, e seus olhos tristes, toldados pela 
saudade, buscavam nas trincas da parede daquele lugar 
deserto de histórias algo perdido, um consolo talvez. 

É piegas pensar que passamos nossa vida 
orbitando ao redor do amor ou de sua ausência. Somos 
moscas sedentas por migalhas nas quais pousar, 
nem que por instantes – breves momentos desse 
sentimento que faz de nós o que somos. Pousamos 
por vezes em lugares inóspitos, impróprios para 
amar. Quando isso acontece, usamos o amor como 
instrumento de autossabotagem, como empecilho 
de vida, e nos ferimos. Em outros momentos, um 
tipo diferente de amor surge inesperadamente e 
experimentamos a calmaria.

Passei minha vida com sede de amor. Este batia 
em mim como ondas do mar, que iam e vinham pela 
encosta dos penhascos de minha vida e lambiam 
minha alma. Ora sedenta, ora saciada.

As pessoas cochichavam para não me perturbar... 
naquele momento nada mais era desconforto. Olhares 
mudos de pequenas frases, rememorando algo de 
minha vida, detinham-se em meu corpo inerte, que 
não era mais meu. Estendido naquele caixão, rodeado 

PRÓLOGO
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de rosas brancas, minhas favoritas, jazia apenas o 
corpo daquela que reconheciam por mim. Minha 
alma? Livre. O silêncio só era atormentado pelo choro 
sem melodia.

Eu ainda confusa, olhava a cena tão perto quanto 
minha incredulidade permitia e tão longe quanto 
meu desconhecimento me levava. Aquela seria minha 
última morada. Eu que tive tantas! Seria realmente um 
descanso. Meu alívio. A morte demorou a chegar para 
mim, até isso tive de esperar. Muitas vezes ansiei por 
ela, chamei-a. Ela só escuta quem não a deseja. Piada 
sem graça da vida, ou melhor, da morte. 

A vida, entretanto, deu-me outras preciosidades. 
Em meio às dificuldades e surpresas inerentes ao que 
significa construir uma vida, uma família, recebi de 
presente pessoas maravilhosas que estiveram a meu 
lado e me ajudaram a ser quem fui e quem sou e a 
poder experimentar a alegria de pertencer a alguém  
e a algum lugar. Minha morada.

Lá conheci minha menina. Nosso encontro 
foi íntegro, amoroso, intenso, único e breve. Estava 
destinada a escrever com ela algumas páginas de nossa 
história e incutir-lhe o amor pelas palavras contadas. 
Tão parecida comigo. Como posso falar desse amor... 
Amor de brincadeiras que enchem a casa de riso, 
de cochichos saborosos ao pé do ouvido, de ternura 
recompensada, amor de encontro, amor que veste. 
Entrelaçamos nossas histórias, fiz dela a possibilidade 
da menina que não fui, e ela teve em mim o que  
lhe faltava.

As histórias salvaram-me a vida, foram alimento 
de minha alma. Vivi a história que a mim me cabia. 
Não é assim que se fazem as histórias?
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Somos feitos das escolhas que fazemos ou das 
que deixamos escapar? Nunca saberemos. São tantas 
as teorias a respeito do que somos de fato que, às 
vezes, nos perdemos no básico. Somos o resultado 
entre vácuo e preenchimento, escuro e claro, doce e 
amargo, amores e dissabores, derrota e vitória, vigor e 
fragilidade, firmeza moral e fraqueza de caráter.

Eu sempre dizia que não viveria o suficiente para 
ver seus filhos nascerem. Sabia que ela os teria, via 
em seus olhos aquele desejo que só existe no olhar de 
quem quer prosseguir. 

Eu fiz a diferença em sua vida. Ela encontrou em 
mim o amor necessário para fazer a roda da vida girar. 
Via em seus olhos brilhantes a urgência das respostas 
a perguntas não formuladas. Mesmo tendo tido uma 
vida longa, ao chegar ao final também não obtive 
todas as respostas. Qual é a medida do que precisamos 
para viver?

Minha neta não queria crer que eu havia partido, 
que não estaria mais a seu lado rodeando sua vida com 
minhas histórias, cuidando-lhe as feridas pequenas, 
escutando sobre suas descobertas infantis e, com o 
passar dos anos, suas histórias de mulher. Mas, em seu 
íntimo, ela sabia. Assim como sabemos que um dia 
iremos morrer, simples assim. Ela me dizia, enquanto 
eu adoecia, que não poderia sobreviver à minha morte. 
Se pude sobreviver a tudo aquilo, minha morte era 
pouco para aquela menina que tinha tanto. Ela pôde 
crescer sem guerras, pelo menos as guerras que matam.

Compreendi a morte muito cedo, isso não quer 
dizer que eu a aceitara, mas ela se tornou companheira 
de viagem. Convivi com a morte e, quando chegou 
minha vez, éramos velhas conhecidas.
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Mas aquela menina minha, nascida um pouco de 
mim, filha de meu filho, a confidente, a escutadora 
atenta, minha herança, ela ficaria. E contaria a minha 
história, pois a escrita retém aquilo que escapa pelas 
frestas da vida. Ela a escutara tantas vezes que já 
a tinha gravado, fragmentos de verdades, pedaços 
que costurou um a um como se a história fosse sua 
também. Minhas lembranças, apenas recordações de 
fatos que marcaram muitas vidas, mais do que poderei 
contar e até mesmo me lembrar. Milhões morreram 
sem nem ao menos ter uma chance, vidas foram 
ceifadas, famílias foram destruídas, sonhos foram 
mitigados. Assim aconteceu. Mas, como eu, outros 
sobreviveram também, e as histórias vieram conosco, 
precisavam ser contadas. Meu coração apiedava-se. 
Ela parada, suas mãos quentes sobre as minhas já 
geladas, seu olhar seco de tanto chorar examinavam 
cada pedaço meu, como se pudesse me guardar em si. 
Eu, em vão, tentava sussurrar ao seu ouvido: 

– Deixe-me ir. Ficaremos bem. Eu e você. Quero 
agora encontrar aqueles que já se foram. Nunca antes 
quis compartilhar minha história. Mas hoje ela fala por 
si e isso me basta. Conte-a por mim.

Ela ergueu os olhos para o céu claro lá fora, 
endireitou as costas e saiu daquele lugar ereta, nada 
menos do que eu esperava dela. 

E as lembranças retornaram a mim, entrando 
pelas frestas, sorrateiras. 
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ugimos de nosso país, eu ainda uma menina de longas 
tranças, meu irmão um bebê de colo, acompanhados 
de minha mãe, apavorada e em luto pela morte de 
meu pai. Deixamos para trás meu pai assassinado 
pelo sistema, nosso país em guerra entre brancos e 
vermelhos, nossa casa, nossa pátria, nossa língua. A 
revolução russa de outubro de 1917, e a consequente 
guerra civil, foram acompanhadas de vários pogroms – 
ataques violentos e maciços a pessoas, destruindo tudo 
em seu caminho, incluindo casas, negócios e centros 
religiosos. Os ataques eram cometidos principalmente 
contra judeus. 

Era o início de 1920 quando partimos. Fugimos 
como fogem aqueles que não têm escolha: largam 
repentinamente sua identidade e seguem tentando 
não deixar vestígios. Estes falam demais sobre quem 
somos. Seria preciso levar conosco pelo menos algum 
pequeno traço pessoal, pois estranhos poderiam vir  
a habitar nossa casa e violar nossas lembranças. 
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Era uma noite gelada como todas as outras 
naquele novembro. Só conseguimos levar o 
necessário. Na casa vazia encontrariam camas 
com lençóis desfeitos largados às pressas ainda 
exalando nosso cheiro, os pratos da última refeição 
que fazíamos quando vieram nos dar a notícia 
que mudaria toda a nossa vida, nossas roupas 
penduradas no armário, minha boneca esquecida 
sobre o travesseiro, o ursinho de meu irmão 
recheado de folhas de pinho que lhe davam um 
cheirinho agradável, as roupas de meu pai. Nossas 
poucas fotografias, minha mãe trouxe-as consigo.

Não conseguíamos andar muito rápido, o frio  
e o vento empurravam-nos para trás, e cada passo 
que dávamos pareciam dez. Percorríamos ruas  
mal-iluminadas, cobertas pela neve implacável 
que se acumulava. A nevasca era contínua, feria 
nossos olhos e fazia doer os ossos de nosso corpo, 
nossos pés mais pareciam toras de madeira de tanto 
que pesavam. Minha bota forrada de pelo não era 
suficiente, encharcava-se ao afundar na neve, eu 
seguia como podia e minha mãe me dizia a todo o 
momento: “Continue caminhando, não desista”.  
Não havia espaço para as palavras, qualquer 
comentário perdia-se na dura neblina gélida  
daquele frio descomunal. Fazíamos muito mais 
esforço que o normal, já que carregávamos duas 
malas, meu irmão e uma trouxa com provisões.

Eu sentia tanto frio que me faltam palavras 
para descrevê-lo, posso dizer que essa sensação de 
desconforto me acompanhava. Por melhor agasalhada 
que estivesse, o frio me invadia. De meus lábios duros 
saía um ar quente vindo de meu pulmão dolorido que 
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arfava a cada novo respirar, meus olhos lacrimejavam, 
quase não sentia mais minhas mãos e meus pés.

O clima naquela época do ano era desolador, a 
paisagem cinza como um filme preto e branco, não 
se viam cores, os poucos animais escondiam-se ou 
buscavam algum tipo de comida em outra parte.

O tom combinava com os sentimentos tristes e 
desoladores. Nas ruas, escutávamos o uivo do vento, 
não enxergávamos quase nada devido ao negrume 
da noite e tínhamos a incerteza em nossos corações. 
O melhor lugar para estar teria sido dentro de casa, 
protegidos, aquecidos pelas chamas do fogo da lareira, 
pelas paredes bem construídas e, acima de tudo, com 
as antigas certezas. Eram frágeis as certezas, como 

castelos de cartas, mas tão profundamente arraigadas 
em nós que nos apoiamos nelas como se fossem 
uma firme construção.

Minha mãe caminhava curvada carregando 
meu irmão consigo e lutava contra o vento que  

lhe açoitava a face, apesar do xale de lã envolvido 
em sua cabeça, deixando apenas dois olhos 
tristes para vislumbrar o caminho. Eu tinha a 

impressão de que ela dava passadas largas, mas 
era apenas por suas pernas serem longas, e 

eu tão pequena perto dela. O silêncio só era 
interrompido por um latido de cachorro 

ao longe e ruídos da noite murmurando 
letras soltas de palavras desencontradas.
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Vestida com um poncho de lã grossa, por cima 
do casaco mais quente que eu possuía, um gorro 
forrado de pele de coelho por dentro enfiado em 
minha cabeça quase tampando meus olhos, eu andava 
aos tropeções. Carregava um pequeno embrulho 
que mamãe havia me dado ao sairmos de casa. Meu 
irmão dormia encostado à barriga quente de mamãe, 
amarrado a outro xale, que lhe servia de aconchego, e 
o casaco grosso de meu pai que ela vestia arrastava-se 
pela neve, mas mantinha ambos aquecidos. Aquela era 
a época mais cruel do ano, o inverno tirava facilmente 
a vida das pessoas. Não era a melhor época nem a mais 
fácil para quem quisesse empreender uma fuga. Mas 
haveria alguma boa época, ou o frio só fazia piorar 
minha percepção do que estava nos acontecendo?

Antes de chegarmos à grande estação de trem, 
onde consegui ler, bem lá no alto, ODESSA UKRAINE 
TRAIN STATION, minha mãe levou-me a um canto 
entre dois prédios onde não era possível enxergar nem 
mesmo a ponta de nossas botas e disse que aquele era 
o momento em que eu deveria ser uma boa menina, 
pois brincaríamos de esconder. Na verdade, eu 
ficaria escondida dos outros. 

Só uma criança poderia seguir viagem. 
Estava se tornando cada vez mais difícil sair 
do país, os estrangeiros teriam um prazo de 
dois anos para se mudar, mas nós não éramos 
estrangeiros e, em nosso caso, como cidadãos 
russos, estávamos proibidos de deixar o país, um 
decreto assim o dizia, portanto éramos fugitivos de 
uma perseguição que nem mesmo compreendíamos.
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Em meu pequeno mundo, 
escutava meus pais conversando, e 
eles falavam de coisas que me pareciam 
histórias de uma terra distante e não da 
minha querida Rússia. O que eu realmente 
sabia da Rússia com aquela idade? O que eu via nas 
ruas quando saía de casa com minha mãe eram pessoas 
esfarrapadas, feridas, pedindo comida ou auxílio. O 
país passava por uma grande crise, e havia carência 
de tudo. Minha mãe controlava mais o que comíamos, 
e nossos estoques estavam minguando; via o olhar de 
preocupação de meus pais, mas não imaginava, no 
fundo, quão perigosa era nossa situação.

A participação da Rússia na Primeira Guerra 
Mundial teve efeito catastrófico sobre o país, pois, após 
o sucesso inicial contra a Áustria-Hungria, em 1914, 
as deficiências russas tornaram-se mais aparentes, 
faltavam armamentos, munições, até sapatos para 
os soldados. A maioria da população na época era 
formada por camponeses que foram recrutados 
obrigatoriamente para servir na guerra, o que levou a 
uma queda brusca na produção de alimentos, gerando 
uma fome mortal no país e um sentimento de revanche 
no povo alemão, derrotado pelos Estados Unidos da 
América em 1917. 

Mais tarde veríamos esse sentimento alimentado 
pela loucura dos homens do poder. Crianças tornaram -
-se peso morto, empecilho ao trabalho de limpeza racial 
que precisava ser feito, e ainda poderiam fomentar o 
desejo de vingar-se daqueles que fizeram mal a elas e a 
seus parentes mortos: era preferível que morressem. 
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Para que andássemos juntas mais 
facilmente, minha mãe amarrou meu pequeno 

corpo a sua perna grossa com muita delicadeza. Eu 
deveria ficar o mais próximo possível de seu corpo, 
assim estaríamos tão juntas que, se tivéssemos sorte, 
não notariam minha presença. Tiramos meu gorro 
e meu poncho, ela não conseguiria caminhar com 
tamanho volume por baixo de sua saia, o casaco teria 
de ser suficiente para manter-me aquecida.

Ela guardou apressadamente minhas coisas em 
nossa mala, nada poderia ser desperdiçado ou perdido. 
Qualquer coisa poderia fazer falta nos dias futuros. 

Estava aterrorizada. Então, quando minha mãe 
abaixou a saia, o mundo escureceu e compreendi a 
grandeza da palavra solidão. Mesmo estando bem 
próximo a seu corpo, meu coração estava agoniado, 
como se eu pudesse sufocar. Sentia pânico, minhas 
mãos estavam molhadas de suor, sentia um nó em 
minha garganta, tinha dificuldade de engolir minha 
própria saliva. Senti-me completamente esquecida sob 
sua saia. Inconformada, caminhava vagarosamente, 
uma morta-viva. Andava como imagino andarem os 
cegos, tateava o chão cuidadosamente com a ponta 
da bota como se fosse minha bengala e tentava 
acompanhar o ritmo do corpo dela. Sentia-me um 
bebê precisando da mãe para sobreviver. Percebi 
como cada corpo possui ritmo próprio; mesmo sendo 
sua filha, meu ritmo não era como o dela. Éramos 
duas tentando ser uma. Tentávamos nos ajustar como 
ponteiros do relógio, eles se encontram apenas poucas 
vezes em um dia, precisávamos dessas horas. 

Sua perna era minha espinha dorsal. Andávamos 
devagar, minha mãe precisava carregar muitas coisas 




