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Sem nunca conhecer o pai, mas com uma mãe corajosa, protetora e guerreira, Kiyo Kawakami
expõe de forma nua e crua a sua vida e seus aprendizados em uma narrativa suave e simples,
mas poderosa e inspiradora.As mulheres da família Kawakami sempre demonstraram grande
resiliência e empoderamento frente a qualquer adversidade e Kiyo não é diferente. Kiyo
Kawakami é uma descendente de imigrantes japoneses, que desembarcaram no Brasil no
início da década de 1930. Sendo filha de mãe solteira em uma época em que o machismo era
reinante e ainda mais proeminente entre os orientais, ela narra suas aventuras e desventuras
e seu desenvolvimento como mulher, esposa e mãe. Sua história se assemelha à de muitas
mulheres do século XX, mas ela expõe, sem vergonha, todos os seus erros e acertos, para
que sirvam de algum ensinamento para as gerações futuras. Nesta biografia, Kiyo mostra que
a empatia, paciência e resiliência, são virtudes que permitem superar qualquer tipo de desafio.
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ÓLEODOVAQUIMESSA É MINHA HISTÓRIAMeu nome é Kiyo Kawakami.Sou filha de
imigrantes japoneses. Nasci na cidade de Promissão, estado de São Paulo no dia 30 de
setembro de 1948, ano bissexto do século XX no signo do rato do horóscopo chinês.Escrevi
este livro porque eu quero resguardar alguns acontecimentos que passaram na minha vida,
desde que eu me entendo por gente. Não posso dizer que tenho uma memória aplausível,
mas lembro de muitas coisas que são fáceis de serem esquecidas. São as minhas memórias,
histórias da minha vida. Expus uma radiografia daquilo que vivenciei contando a realidade que
fui e que sou. Peguei aquilo que eu vivi, procurei escrever os melhores pontos e trabalhei
neles, tentei lembrar o que pude de minha infância, alguns fatos que ocorreram na vida de
minha família e o pouco que sei dos meus antepassados. Detalhei a recordação de minhas
conquistas e fracassos para que outros possam ler.A história é como muitas outras. Lendo,
encontrará semelhanças com a vida de algumas pessoas. Mas, essa é minha história. Espero
que ela possa ser mais interessante do que eu acredito.Agradeço a todos que fizeram, fazem
e continuarão fazendo parte da minha história. Agradeço antecipadamente, a todos que irão
ler. Muito obrigada.TERRA NOVANo dia 16 de dezembro de 1931, meus avós com quatro
filhos e mais três membros da família desembarcaram do navio “Rio de Janeiro Maru”, no
porto de Santos.Minha mãe se chamava Maki, ela era filha primogênita e tinha doze anos de
idade quando chegou ao Brasil. Vieram também uma irmã e dois irmãos. No Japão ficou um
irmão de um ano de idade sob cuidados de um parente. Nesse país Maki ganhou mais duas
irmãs e um irmão.Ela trabalhou arduamente na roça ao lado de seu pai como seu braço direito
e sonhava em ser dona de fazenda onde pudesse criar cavalos e cavalgar ao longo de suas
terras. Quando Maki ficou adulta, seu pai lhe arrumou um “omiai kekon”, mas casamento não



estava nos seus planos. Então ela propôs um acordo no qual casaria só depois que
conhecesse São Paulo e o pai concordou. Assim ela realizou um de seus sonhos que era viver
nessa metrópole nem que fosse por seis meses. Maki ficou hospedada na casa de uma tia no
bairro do Brooklin e frequentou escola de corte e costura situada na Rua Vergueiro onde
aprendeu a costurar roupas femininas. Após terminar o curso, ela voltou para o interior e
casou-se com um homem que tinha dez irmãos. Sua tarefa era cozinhar e lavar roupas da
família de quatorze pessoas!Para Maki aquela vida era um retrocesso, então, dias depois
deixou tudo para trás e foi embora para a casa de seus pais. Ela dizia que cuidar do criadouro
dos bichos da seda e lidar com lagarta da mariposa era muito melhor que servir quatorze
pessoas! O pai dela não se conformou com a volta da filha e arranjou o segundo pretendente
que foi meu futuro pai.Meus pais se casaram na formalidade, festejada pelas famílias,
parentes e conhecidos e a união seria oficializada no civil quando o casal fosse para a cidade
onde havia cartório. Porém, antes meu pai resolveu se aventurar nas terras do Paraná, mas
minha mãe não o acompanhou porque estava grávida. Ela também sentiu grande
irresponsabilidade do marido. Não sei se ele se deu bem lá, mas não voltou mais.Minha mãe
trabalhou no cafezal durante a gravidez e poucos dias antes do parto quando ela estava
limpando embaixo do pé de café, com um rastelo puxou os galhos secos emaranhados junto
com uma cobra! No susto e no impulso, ela se apoiou na ferramenta e saltou por cima da
serpente para alcançar o outro lado. Ela falou que não teve tempo para pensar e agiu de
forma arriscada. Eu nasci saudável, porém com uma mancha nas costas e na mão esquerda.
Por muito tempo a minha avó cismou com aquele acontecido pensando que a nódoa no meu
corpo fosse uma maldição do ofídio!Meu avô era moralista, para ele o fato de eu ser filha de
mãe solteira era inaceitável e vergonhoso para minha avó, então decidiram me registrar como
filha deles. Portanto na minha certidão de nascimento não consta Maki como minha mãe.Essa
foi uma parte da história que minha mãe me contou.INFÂNCIADa infância não tenho muitas
recordações. São pouquíssimas lembranças. Eu morei no sítio com a baatiam[1], ela foi minha
outra mãe. Fui criada por ela até os sete anos de idade. Ela me contava histórias do
momotarô[2], kaguya-hime[3], Benkei e Yoshitsune[4], e me ensinou a desenhar, a pintar, a
dançar e a cantar. Eu não tinha convivência com crianças de minha idade, a baatiam era
minha única amiga, e eu a acompanhava nos quatro cantos do sítio. Eu só conversava em
japonês, não falava a língua portuguesa.O pouco que recordo daquela época é da tarde que
eu passava na roça onde o diitiam[5] e os tios colhiam as melancias dos ramos que cresciam
arrastando-se pelo solo, cortavam o talo com o facão, rachavam a fruta e comíamos sentados
no chão ou no tronco de árvore debaixo de sombra ou dentro de uma tenda de lona que eles
estendiam para almoçar. Não havia mesa nem prato, a cada mordida que eu dava, o suco da
melancia escorria pelo meu queixo, pescoço e roupa. No sítio havia uma grande variedade de
frutas: manga, mamão, jaca, laranja...A baatiam fazia curau de milho verde que eu chamava
de mingau, era divino, de dar água na boca só de lembrar! Os tios abatiam o porco e as
carnes, depois de fritas, ficavam acondicionadas no latão cobertas de banha de porco. Eu era
criança e observava todo aquele processo sem entender a razão. Depois soube que era para
conservar as carnes por muito tempo porque não tínhamos geladeira.Minha mãe morou na
cidade de Tupi Paulista com duas irmãs mais novas, Sumire e Alice e o irmão caçula Claudio.
As duas irmãs de minha mãe tinham caráteres opostos. Enquanto a tia Sumire era modesta,
meiga e estimada, a tia Alice era moderna, ousada e atirada. Claudio foi criado e educado
pela minha mãe com severidade e exigência nos estudos e no esporte, porém na posição de
tutora, ela era doce como mel.Estava começando a moda da calça comprida e cabelo curto.
Diitiam dizia que moça que anda na moda é ordinária, mas a tia Alice não se importava com o



que seu pai pensava, ela queria andar na moda. Então ele impôs uma condição que fez a tia
Sumire chorar para acompanhar a vaidade da irmã. A regra era: tudo que Alice fizer, Sumire
terá de fazer. Se uma cortasse o cabelo, a outra também teria que cortar. Para o uso da calça
comprida, a regra era a mesma.Algumas vezes ouvi minha mãe discutir com o seu pai sobre a
questão de conflito de gerações. Minha mãe se esforçava para adaptar-se à nova geração e
explicava para seu pai aprender a viver no mundo dos filhos. Diitiam considerava imoral a
postura liberal da filha Alice, ela tinha suas opiniões e ideais. A tia Alice, por sua vez,
reclamava que o pensamento de seu pai era antiquado. Porém com o passar do tempo, o avô
ficou mais moderado, flexível e menos resistente. Com a tia Sumire eu nunca soube de
problemas daquele tipo.Ah, teve um caso arrepiante que aconteceu comigo! Minha mãe
contou que quando eu tinha um ano de idade, ela presenciou um fato muito estranho e
milagroso. Naquele dia, minha mãe ficou comigo, porque o diitiam e baatiam saíram para
visitar um parente na cidade vizinha, não muito longe do sítio. Sem apresentar sintoma
nenhum, peguei uma virose, uma febre de 40 graus tomou conta de mim, minha mãe ficou
desesperada e pediu ajuda para a vizinha. Ela me deu chás de ervas, além de rezas apelando
para todos os meios possíveis. O único médico da região morava longe e um vizinho foi
chamá-lo, mas demoraria muitas horas. Eu continuava ardendo de febre e inconsciente.Ao
anoitecer, de repente, eu abri os olhos, chamei minha mãe e disse:— “Mãe, abra a janela e
olha lá fora, o jardim está todo florido e lindo...”Uma criança de um ano jamais poderia falar
aquilo, é uma idade que não consegue se comunicar com muitas palavras e lá fora não havia
jardim nem flores. Eu devia estar viajando para o mundo celestial. Minha mãe pensou que eu
não resistiria e mandou chamar os avós para se despedirem da neta. O milagre aconteceu
quando baatiam chegou e me abraçou bem forte, pedindo para que eu não fosse embora e
passou a noite sem dormir ao meu lado. Amanheceu, a febre começou a baixar e o
termômetro marcou 36,5 graus. Minha avó me trouxe de volta a essa vida. Por isso, sempre foi
a minha outra mãe.ENSINO PRIMÁRIOAos sete anos de idade fui morar com minha mãe na
cidade de Tupi. Ela me matriculou no ensino primário do grupo escolar Tupi Paulista. Eu
gostava de ler e escrever, mas não gostava de ir à escola porque não entendia o que a
professora falava e os coleguinhas riam de mim. Todo o dia era uma choradeira danada de
não querer ir. A minha teimosia era tanta, que um dia me agarrei na porta do banheiro e não
arredei os pés até levar uma surra da minha mãe. Não queria contar o motivo, porque pensei
que ninguém me entenderia. A professora veio me visitar para saber o que tinha acontecido.
Pensou que eu não gostava dela. Depois de muita surra, contei a razão para a minha
mãe.Tive algumas aulas de reforço de português, no entanto, apesar delas, continuei tendo
dificuldades. A professora fez um ditado e quando ela disse vírgula eu escrevi “vírgula’’...
passei vergonha!Na cidade de Tupi moravam muitas famílias japonesas. Nosso vizinho era a
família Kitayama que tinha três filhos. Eles estudavam na mesma escola que eu, isto é, na
única da cidade. A menina era dois anos mais velha, seu nome era Tamiko e eu a chamava de
Tamitiam. Os dois meninos eram Yutaka e Minoru. Eu e Minorutiam tínhamos a mesma idade.
Na escola, quando batia o sino do recreio saíamos em fila direto para o pátio comer lanche,
depois brincávamos de pular corda, de passa-anel, de amarelinha e nós quatro ficávamos
sempre juntos. Ah, tinha outro menino que se chamava Katsunobu.Nos arredores da escola
não havia casas habitadas, a parte de trás era um pasto e nós crianças ouvíamos
comentários sobre umas famílias de ciganos que estariam ocupando a área. Nós tínhamos
medo porque diziam que ciganos eram feiticeiros e hipnotizavam as pessoas para roubarem
seus pertences. Na hora do recreio brincávamos longe da cerca para não sermos vistos por
eles.Voltávamos da escola e seguíamos para a aula de japonês que ficava do outro lado do



grupo escolar e onde todas as crianças nipo-brasileiras frequentavam, mas eu não gostava da
escola japonesa porque eu não me entrosava com os outros alunos, exceto os filhos do
Kitayama. Ganhei de minha mãe um fogão de brinquedo que cozinhava de verdade, então,
depois da aula de japonês, nós cinco fazíamos nosso lanche. Eu pegava ovos da cozinha para
Tamitiam fritar omelete e no final da tarde fazíamos as lições do grupo escolar.No quintal da
minha casa havia pomar, horta, galinheiro e flores. As dálias e as petúnias eram lindas. As
alfaces e as acelgas cresciam vistosas. Depois das lições da escola, subíamos na laranjeira,
no limoeiro e ficávamos cantando e os meninos assobiando. Ah, tempo bom!...CIDADE DE
TUPI PAULISTAMinha casa ficava numa rua larga de terra batida que dava acesso para a
avenida e passavam caminhões, jardineiras, charretes que eram utilizadas como táxi, roceiros
com seus cavalos, boiadas e os animais defecavam na rua. Minha mãe, a senhora Kitayama,
senhora Moreira e outras vizinhas coletavam os excrementos e usavam o esterco nas
plantações. Naquele tempo, não havia fiscalização nem recomendação sanitária alertando
sobre o risco à saúde e o povo fazia como um ato normal.As ruas de Tupi não tinham asfalto,
apenas uma avenida principal era pavimentada onde se concentravam todos os tipos de
comércios. No centro da cidade, que era o ponto mais movimentado, ficava a Rodoviária e no
lado oposto da avenida tinha um cinema, sorveteria e hotel. A cidade de Tupi Paulista
lembrava um filme de faroeste. Era só imaginar o cowboy caminhando pela avenida com seu
coldre em sua cintura carregando revolver, porém sem justiceiros.De tempos em tempos a
companhia circense chegava de caravana e alegrava a pequena cidade trazendo espetáculos
com números que encantavam pessoas de todas as idades. Eu gostava de ver acrobacia,
malabarismo em trapézios, domadores de animais ferozes e globo da morte com as motos
rodando dentro.Algumas noites a comunidade japonesa se reunia para assistir filmes
japoneses que na maioria das vezes eram de romance triste e de guerras. Havia uma peça de
teatro que eu achava amedrontadora, contava histórias de uma moça que durante o dia tinha
forma humana e conquistava os homens e de noite se transformava em uma raposa e lambia
óleo. Eu ficava arrepiada e com medo de voltar para casa na escuridão porque não havia
iluminação nas ruas.Como toda cidade do interior daquela época, em Tupi não trancavam o
carro, nem fechavam os vidros e no verão dormiam de portas abertas. Havia uma praça onde
os moradores se sentavam para jogar conversa fora e rir com os vizinhos. A pacata rotina de
Tupi não mudou nada enquanto eu morei lá. Meu padrinho era delegado e podia até pensar
em tirar cochilo depois do almoço, porque as ocorrências eram fugas de alguns animais ou
furtos dos varais e dos pomares. Enfim, antigamente era uma cidade que causava tédio.Eu
devia ter oito anos de idade, era fim de semana, quando aconteceu comigo um acidente no
lago. As moças e os rapazes da comunidade japonesa alugaram uma jardineira para irem a
um passeio perto da cidade e eu também fui junto com os alunos da escola japonesa.
Naquele passeio os meus amigos não foram. Eu lembro vagamente do local que era um lugar
bonito, tinha árvores gigantescas cobrindo um imenso lago e um extenso gramado onde
pudesse jogar bola ou fazer piquenique, era o que as moças e rapazes faziam naquele dia. Eu
e outras crianças entramos na água de vestido porque nós não usávamos maiôs. Uma moça
nos alertou para ficarmos na beira do lago e estávamos nos divertindo na água, correndo,
brincando de pega-pega e de repente, não lembro como aconteceu, eu afundei no lago,
minhas pernas não alcançavam o solo! Esperneei, debati, parecia que eu estava dentro de um
buraco, fiz muitos movimentos com as pernas e braços e consegui pôr a cabeça para fora
d’água e vi que eu estava no meio do lago afastada dos colegas. Mexi os membros até sentir
os meus pés tocarem o chão, me aproximei de todos e notei que ninguém tinha reparado no
meu sumiço. A moça quis saber a razão de eu estar molhada da cabeça aos pés e eu



respondi que tropecei e caí enquanto estava correndo na beira do lago. Ela me enxugou e me
ajudou a trocar de roupa, minha mãe sempre mandava levar uma muda de vestimenta para
onde quer que fosse.Não contei para ninguém o que aconteceu, nem para minha família.
Porém, depois daquele dia, fiquei com medo e trauma de entrar em rios ou em lagos. Ainda
hoje fico com cabelos eriçados quando recordo daquele momento em que eu me debatia no
fundo do lago. Mas aquilo não me impediu de sair com o pessoal para outros divertimentos.Eu
estava no segundo ano do primário, quando fui batizada com o nome Fátima na igreja católica
apostólica romana. Minha mãe nunca se opôs a qualquer religião, pois sempre dizia que o
princípio era único, só mudava o nome. Eu não sabia o que era batismo, catolicismo,
simplesmente confiei na minha mãe e na madrinha e fomos para a igreja. Eu me sentia feliz
por estar com um vestido bonito de organdi branco que minha mãe costurou, com apliques de
flores no cabelo e de sapato novo. Parecia que eu estava indo para uma festa. Depois me
explicaram que fui agraciada com o nome Fátima e que naquele dia eu me tornei
católica.Dona Arminda foi minha madrinha e esposa do delegado de Tupi. Eu não conhecia
muito bem a dona Arminda, mas gostava dela e ela era uma senhora amável que me chamava
de menina querida, de lindinha e me abraçava forte até quase me sufocar. Depois do batismo
ficamos mais próximas. Ela me dava figurinhas de santinhas e eu colecionava e guardava
como meu tesouro. Minha madrinha era uma graça e um pouco estabanada. Depois que
mudamos para São Paulo, eu e minha mãe fomos visitá-la um fim de semana. Ela ficou
emocionada e veio correndo abrir o portão e tropeçou caindo de joelhos! Por sorte não teve
fratura, foi apenas ferimento superficial. Dona Arminda resolveu preparar Miojo para o almoço,
e ao colocar o macarrão na água fervente não viu que o saquinho do tempero entrou junto, e
disse:— “O tempero não veio, que desgraça, vou reclamar, comadre me ajuda porque não sei
como faz o tempero”. O padrinho que estava na sala veio xeretar, viu o saquinho dentro da
panela e não parava de rir, ele olhou para mim e fez sinal com dedo indicador na boca: —
“psiu!” Eu fiquei calada. Minha mãe viu o saquinho e tirou da panela. Dona Arminda ficou
vermelha igual pimentinha, então ela pegou a concha que usava para sopa e deu umas
tapinhas no marido com aquele utensílio porque ele continuava rindo.Quando eu morei em
Tupi, achava a casa da madrinha a mais bonita da cidade, grande e moderna, feita de
concreto, enquanto a maioria das construções era em madeira. A minha casa era construída
em madeira, era propriedade da família que diitiam adquiriu para as filhas morarem em
Tupi.Coitada da madrinha, aos sessenta e poucos anos de idade ficou esclerosada, ouvi dizer
que ela subia na árvore gritando que ia pular lá de cima causando muitos problemas à sua
família e terminou a vida num hospital psiquiátrico.MINHA MÃEMinha mãe era incrivelmente
habilidosa para costurar roupas femininas. As freguesas dela eram mulheres da alta classe de
Tupi Paulista. Esposa de prefeito, de médico, de delegado, de fiscal Federal e professoras
formavam a lista das freguesas. Dona Vanda, esposa do fiscal, a incentivou bastante para sair
do interior e mostrar o talento na cidade grande, na capital de São Paulo. Dizia que uma
mulher como ela não deveria ficar oculta numa cidade do interior. Aqueles incentivos mexeram
com a minha mãe. Depois de pensar muito, ela decidiu enfrentar o maior desafio de sua vida:
mudar para São Paulo.Um futuro promissor para a família seria realmente sair de Tupi. Ela era
responsável pelas irmãs, pelo irmão e por mim. O futuro dos quatro estavam nas mãos dela,
por isso qualquer erro seria imperdoável.Minha mãe e diitiam viajaram para a capital a procura
de casa para alugar, e eu me comportei como uma criança mimada, chorei feito uma mula
batendo as pernas querendo ir junto. Não sei a razão de ter agido daquela maneira...Algumas
semanas depois, minha mãe voltou e começamos a arrumação da mudança. Tio Hatsuo era o
herdeiro e pilar da família e sentiu uma insegurança enorme com a saída da minha mãe. Eu



lembro que no dia da mudança ele chorou pedindo para que ela não o deixasse sozinho. Não
sabia que minha mãe era tão poderosa! Ela o consolou dizendo que nunca o deixaria, que ela
estava saindo para melhorar a vida de todos.Na mudança o diitiam, tia Alice e o tio Claudio
viajaram com o caminhão que carregou os móveis. Eu, minha mãe, tia Sumire e baatiam
viajamos de trem. A maçã que comi no trem tinha um sabor diferente, um aroma especial. Era
tão gostosa que não esqueci até hoje.Fomos morar no bairro Jardim América. A casa ficava
na Rua Lisboa nº 357, esquina com Rua Arthur de Azevedo. Gostei do número porque era
crescente, pequeno detalhe que eu observava. Os vizinhos eram em sua maioria de família
judaica. Minha mãe colou na janela folhas de um figurino francês com ilustrações de
vestidos.A primeira freguesa foi dona Estela que trouxe amigas de sua comunidade. Elas eram
associadas do clube Hebraica. Na época eu não sabia o quanto aquele clube era
cobiçado.Minha mãe armou um esquema para que todos colaborassem para a renda da casa.
Ela não tinha muito domínio do nosso idioma e deixou tia Alice junto dela como tradutora.
Arrumou emprego para a tia Sumire numa fábrica de roupas e para o Claudio no escritório da
Cooperativa Agrícola de Cotia, assim os salários dos dois eram receitas garantidas. A baatiam
administrava a casa, eu estudava e diitiam dava incentivo. No dia de feira baatiam comprava
uma barra de chocolate e me fazia agrado.Algum tempo depois, minha mãe falou que quando
saiu de Tupi, era como se estivesse saltando de um precipício, carregando nas costas uma
enorme bagagem e com a necessidade de cair de pé. Se algo tivesse dado errado, qual seria
o preço que teria de responder pelos atos? Minha mãe precisaria ser valente e destemida,
pois passaria por momentos, como dizia a expressão, de “comer o pão que o diabo amassou”!
Ela aterrissou com segurança, porém as dificuldades vieram em seguida.A primeira foi na
compra de gás de cozinha, porque ela não sabia que precisava pagar pelo botijão. Depois
vieram outros casos inesperados. O dinheiro que trouxe escorreu de suas mãos como água.
Eu soube anos mais tarde dos dilemas que ela passou.Eu tinha dez anos de idade quando
cheguei em São Paulo e me matriculei no quarto ano do curso primário da escola estadual
Godofredo Furtado que ficava localizada na Rua João Moura. Todos os alunos uniformizados
formavam fila no pátio da escola para entrarmos enfileiradas até a sala de aula. Na hora do
lanche uma aluna recolhia o dinheiro de quem quisesse comprar na cantina. Eu levava de
casa. Comíamos o lanche na classe em silêncio na presença da professora e só depois
podíamos sair para o recreio no pátio. Não associava hora de comer com lazer. Só uma vez
comprei sanduíche de pão francês com patê de alguma coisa e como era gostoso! Eu nunca
tinha comido patê e nem sabia o que era, perguntei para minha mãe e ela também não sabia.
Para mim tudo era novidade.MINHAS PRIMEIRAS AMIGASMinhas primeiras amigas na
capital foram as chinesas Vida e Linda. Elas moravam na Rua João Moura numa casa que
ficava ao lado da escola. Aprendi que a leitura chinesa era diferente da japonesa, porém os
significados de muitas escritas eram os mesmos. Linda tinha a minha idade e passávamos
mais tempo juntas. Em sua casa, sua mãe dizia algo em chinês e eu só entendia “Kiyo”, então
eu respondia:— “xìe xìe[6]”. Ela me olhava desconfiada, mas eu sabia que gostava de
mim.Vida era dois anos mais velha e me ensinou a andar nas ruas de Pinheiros. Com elas
conheci a Rua Augusta. Para chegarmos lá, a Vida fez um sinal para um veículo parar e eu
perguntei: — “nós vamos de jardineira?”. As duas riram perguntando o que era jardineira e eu
respondi: — “isso que parou na nossa frente”. Então, a Linda me olhou um pouco surpresa e
disse: — “isso é ônibus”. Era um nome que eu desconhecia.Na década dos anos 60, a Rua
Augusta era cheia de glamour, diversão e jovens. Os rapazes circulavam com carros
envenenados e motos, e as moças desfilavam pela rua mostrando suas graciosidades.
Augusta era também nome da minha colega de classe, ela tinha o dobro do meu tamanho, de



pele branquinha e cabelos cacheados. Fomos amigas durante uns três anos. Depois sua
família se mudou para um bairro distante e perdemos contato.Na escola, eu continuava tendo
dificuldades com o português e minha mãe me pôs em aulas particulares durante três meses.
Nesse cursinho, conheci gêmeas diferentes, uma era magra e alta, a outra gorda e baixa.
Sempre pensei que gêmeas fossem idênticas, mas aquelas ninguém acreditava. Eram bem
simpáticas e ficamos amigas. Nunca mais as vi depois que o curso terminou.NATALCom a
chegada do fim de ano, as encomendas de vestidos aumentavam. Eu ajudava de várias
formas, retirava alinhaves de vestidos prontos, saía para comprar aviamentos de costura,
pegava bonde e descia no ponto da igreja da Consolação, e ia a pé pela Rua Rego Freitas
buscar cintos forrados de couro e tecidos plissados que minha mãe usava para costurar
saias.Tia Alice me ensinou a pegar bonde, ônibus elétrico e mostrou o centro da cidade,
Viaduto do Chá, Praça Patriarca, Rua Direita e Rua Quintino Bocaiúva. Na Rua Theodoro
Sampaio havia um bazar de casal de idosos, lá eu comprava muitas coisas e gostava de
conversar com eles, de perguntar sobre a vida deles. Ficamos amigos, e soube que eles
fugiram de Israel durante a Segunda Guerra e chegaram ao Brasil sem recurso nenhum.
Reergueram a vida com o auxílio dos conterrâneos. Todas as vezes que eu entrava no bazar,
por coincidência era hora do almoço e eu não resistia àquele cheiro convidativo de comida
que vinha da cozinha, até que um dia a senhora me chamou para experimentar o cozido de
carne com frutas secas. Que gostoso que foi!Era véspera de Natal, uma freguesa de minha
mãe trouxe para a família um bolo com frutas cristalizadas. Primeira vez que comia aquela
gostosura! Minha mãe e minhas tias não faziam bolo, eu sabia da goiabada, curau de milho
verde, pamonha, doce de casca de laranja, compota de mamão que a esposa do farmacêutico
fazia com mamão verde colhida do nosso quintal e depois de pronto trazia o doce que aguava
na boca. Procurei nas revistas a receita de como fazer o bolo. O primeiro que fiz cresceu como
um balão, mas murchou. Acho que não acertei a temperatura do forno.Eu esperava a época
de Natal para comer castanha portuguesa, “kuri” em japonês. Eu não conhecia outra espécie
de castanha. O Panetone eu não lembro de ter visto nos estabelecimentos comerciais.
Enfeitamos a nossa primeira árvore de Natal com a ajuda do diitiam, penduramos várias bolas
coloridas e alguns chumaços de algodão para parecer neve. Eu adorei!Baatiam me deu de
presente uma boneca que se chamava Meritiam, foi minha amiga e companheira por muitos
anos. Minha mãe sabia que eu gostava de ler e ganhei dela dois livros de aventura e de
mistério escritos em japonês. De noite na cama, eu lia o livro em voz alta para minha mãe e
baatiam.Todos os dias as músicas natalinas envolviam a Rua Teodoro Sampaio. Ouvíamos
Jingle Bells, sino de Belém, noite de paz...Aquelas canções nos sensibilizavam. O
sentimentalismo natalino preenchia o coração com amor, paz e esperança.
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Wotan, “Real-life experiences with unexpected outcomes.. Kiyo Kawakami addresses her
childhood stories from the particular perspective of a Japanese immigrants family on South
American soil. Exciting and unexpected events, but also warm in what is nothing else than
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individual and community development.”

Ebook Tops Reader, “Simples e profundo. O livro é fácil de ler. Envolve o leitor na jornada de
uma mulher forte, criativa e reflexiva ao mesmo tempo que descreve lugares e costumes do
passado (nada distante). O livro traz uma reflexão feminista baseado nas experiências da
autora.”

rose mary sandalo casoy, “Lembranças. Gostei muito dessa leitura,pois me fez muitas vezes
voltar ao passado,pois morei na infância,no Paraná,ao lado de uma escola
japonesa,saudades...e tb por coincidência,moro em Pinheiros,onde tudo começou na
história,quase vizinha dessa família,como foi bom saber detalhes aqui do bairro...boa narrativa
da autora...”

Bruno, “Biografia real de uma mulher real. Gostei bastante do livre, com leitura fácil e uma
narrativa simples, e que conta as memórias reais de uma mulher brasileira descendente de
japoneses. A autora traz suas impressões de vida e muitos ensinamentos que podem ser
aplicados aos dias atuais.”

Lina, “Leitura fluida e leve. É uma leitura fluida e leve, que passa por vários momentos
delicados da vida da autora sem perder essa leveza na narrativa. Muito sensível e objetiva,
nota-se sua perseverança ao enfrentar os desafios da vida de forma singela e honesta.”

The book has a rating of  5 out of 3.7. 58 people have provided feedback.

ÍNDICE ESSA É MINHA HISTÓRIA TERRA NOVA INFÂNCIA ENSINO PRIMÁRIO CIDADE
DE TUPI PAULISTA MINHA MÃE MINHAS PRIMEIRAS AMIGAS NATAL AULAS DE DANÇA
CASA CHEIA AVENIDA PAULISTA TIA SUMIRE E TIO SHOHEI PROGRAMA DE
CALOUROS PASSEIO EM FAMÍLIA CURSO CIENTÍFICO PLANO OUSADO DE MINHA MÃE
DECLARAÇÃO FARMACÊUTICO E SUA ESPOSA ESCOLA PAN AMERICANA DE ARTE
MINHA PRIMEIRA VIAGEM MÃO NA RODA MEU PRIMEIRO EMPREGO JAPONÊS
ATRAENTE MAGIA DA BEBIDA EXCELENTE NEGÓCIO MEU PAI PRIMEIRA VEZ NO
JÓQUEI CLUBE CASA COR DE ROSA VISITAS SURPRESAS ANIVERSÁRIO DO DIITIAM
PRAIA UM DESEJO GRAVIDEZ CRIAÇÃO DE RÃS PRIMEIRO FILHO DONA DE CASA
ANIVERSÁRIO DO TETSUJI SEGUNDO FILHO ANIVERSÁRIO DO KATSUJI MINHA MÃE
NO JAPÃO SUSHI WOMAN INCÊNDIO PERSONALIDADES DIFERENTES NO BAÚ JUDÔ
COMO ADMINISTRAR MESADA VÍCIO FÉRIAS IDIOMAS SEM FRONTEIRAS ESPANHA
NEGÓCIO PRÓPRIO ARMADILHA CURSO DE INFORMÁTICA TRABALHAR EM CASA
FORÇA DA MÃE LOJINHA NA GARAGEM TETSUJI NA FACULDADE E KATSUJI BRAÇO
DIREITO DO PAI TEMPO DIFÍCIL TETSUJI GEOFÍSICO, KATSUJI NA UNESP NITERÓI
MÉXICO KATSUJI FARMACÊUTICO SEQUESTRO JAPÃO VILA DOS NOSSOS
ANTEPASSADOS DE VOLTA PARA CASA SIGNIFICADO DO MOTI MINHA
INCOMPETÊNCIA COMO ÁGUA E ÓLEO DOVAQUIM
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