
Mércores, 9 de novembro de 1938. Berlín

Hoxe levanteime da cama algo cansa. Era un deses días de novembro
conquistados por unha brétema incesante que non deixaba ver moito máis que os
teus propios pés camiñando pola xeada calzada. Mamá preparara o meu almorzo
como todos os días e eu estaba intentando comer as galletas que flotaban tediosas
dentro daquela leite espesa. Papá xa estaba preparado para saír a traballar, hoxe
vestírase moi elegante, fai unhas semanas recibira un precioso abrigo deseñado por
un tal Hugo Boss. Mamá dicía que era unha das prendas máis sobrias que vira na
súa vida. Papá traballaba nas SS. Dende pequena eu sempre o vin como un heroe
que nos salvaba e protexía de todos os males que podían acontecer. Aínda así,
dábame algo de medo que lle pasara algo no seu traballo; antes papá pertencía as
SA,e fai catro anos Hitler asasinou a varios dos seus amigos. Cando lle ofreceron o
posto no que se encontra agora non se sentiu moi conforme, debido a que víao
como unha traición aos seus antigos compañeiros, aínda así, aceptou. Despois da
morte de Hidenburg, fai 4 anos, Hitler converteuse en Presidente da república e
sería unha insensatez non aceptar aquel posto.

Cando saín da casa o frío azotoume fortemente na cara, mamá xa me avisara antes
de saír de que puxera a bufanda e as luvas, pero eu quería ensinar o novo colgante
que me regalara papá. Fun andando ata a parada do bus onde me encontrei con
Greta, que estaba falando con Armin. Sempre aproveitábamos para falar con el no
bus porque íamos en clases diferentes, estábamos separados por sexo, como se
fósemos distintos, aínda que eso era o que pensaba a maioría da poboación, en fin,
ironías da vida. A Armin gustáballe un neno da súa clase, Albert, pero só o sabemos
nosoutras e non podemos dicir nada, xa que non está moi ben visto nesta escola
que dous homes poidan estar xuntos, se seu pai o sabe seguramente lle dé unha
malleira, non sería a primeira; Armin chegou cun ollo hinchado o día despois de que
nos dixera que súa nai comprara un novo esmalte, e que el quería probalo. A min
gustábame un neno da súa clase, Abraham, era moreno e tiña uns ollos preciosos,
cor azabache. Ademais, era moi intelixente, súa nai tiña unha librería (tamén era de
seu pai ata que fai 5 anos prohibíronlle traballar nela) e el sempre me traía libros
preciosos para que lera, e despois poder comentalos con el, sabía un montón de
cousas sobre flora e fauna, e cada vez que falaba con el aprendía infinitos datos
novos. Cando chegamos a clase, a profesora esperábanos co libro de historia na
man e a foto do Führer eternamente colgada enrriba do encerado. Hoxe na clase de
historia estivemos dando a Idade Media e o sistema feudal, a min sempre me
gustaron máis as clases sobre a Antiga Grecia, desde o meu punto de vista a Idade
Media foi un gran atraso na historia da Humanidade. Despois daquela explicación
sobre as cruzadas, a profesora mandounos ler un texto sobre Hitler, o cal dicía que
a raza aria era unha raza superior, que os xudíos son os culpables de todos os
males que asediaron a Alemaña e que coa persitencia da raza conseguiríamos
mellorar a sociedade. Eu sempre fun rubia e cos ollos azuis ultramarino, coma papá,



pero a verdade é que parecíame algo absurdo que o feito de ter as meniñas da cor
do océano fixérame mellor que por exemplo, Abraham, que as tiña dese color negro
que encandilaba a calquera que o mirara, e que a min paréceme moito máis bonito
ca o meu color azul. Logo, tivemos clase de alemán, de ximnasia, de física e de
bioloxía, a miña asignatura favorita.

Cando remataron as clases volvín para casa con Greta. Cando cheguei, mamá
estaba preparando a comida e papá xa estaba sentado á mesa. Hoxe mamá
preparara eisben, un plato de carne que non me gustaba moito. Cando nos
sentamos para comezar a comer papá informounos de que esta noite tiña que
traballar, e que non o esperáramos para cear. Ás 5 tiña clase de piano no
conservatorio, pero antes tiña que facer os deberes de química. Despois da clase
de piano tiven que ir á reunión Da Liga de Xóvenes Alemanas. Alí xa estaba a miña
prima Adelaida, dende que se instauraron as Leis de Nuremberg, fai 3 anos, ela
anda moi triste porque non puido casarse con Abel, ela sempre dicía que era o amor
da súa vida e que non podía vivir sen el, pero súa nai convenceuna de deixalo se
quería que a familia non acabara en desgracia. Coa Liga fomos a colocar carteles
por toda a cidade, nos que se alababa a Hitler como salvador do pobo. Non sei por
que razón notaba Berlín algo distinto dos demais días que paseara pola cidade,
sentíase un ambiente inquieto, a xente ía dun lado a outro como se notaran que
algunha ameaza estivera por caer nas súas costas. Había máis policía da de
costume nas rúas. Eu percibía unha sensación de desasosego continua que non sei
de onde proviña, como se o peor estivera por pasar e eu me encontrara no lado dos
villanos, sen a posibilidade de cruzar cara o bando acertado.

Cando rematamos de colgar os carteis volvín cara a casa. Mamá estaba sentada
escoitando música mentres seguía escribindo a súa próxima novela. Despois fixo a
cea e comimos as dúas solas. Cando acabei, fun cara o meu cuarto e comezei a ler
o novo libro que me regalara Abraham, “A metamorfosis” de Fran Kafka, estábame
encantando. Ao final durminme co libro no colo cando me quedaban poucas
páxinas para rematalo.

De súpeto, espertei por un ruído que viña de fóra, levanteime e mirei cara a ventá,
había varias persoas correndo en distintas direccións mentres os membros das SS
os perseguían incesantes. Collín moito medo e fun a ver onde estaba mamá, pero
encontreina durmindo na súa cama e non quería espertala. Volvín á ventá e comecei
a observar o atroz espéctaculo que ocorría naquel momento na rúa. As bágoas
caían efémeras polas miñas meixelas mentres vía como obrigaban á xente a
meterse en camións e como asasinaban a sangue fría ás persoas que intentaban
escapar dos soldados. Só vía pequenas imaxes que se descubrían no medio da luz
do luar, pero eran suficientes como para que o meu corazón quedara esgazado en
pequenos anacos. Sen aviso, escoitei un son que fixo que un arrepío me recorrera
as costas, era o son dese vaso que cae sen querer e do que te sintes culpable,



porque era o favorito de túa nai, era o son que escoitabas cando o neno rebelde do
teu curso decidía tirar unha pedra á ventá; o son duns cristais rotos. Este son
causoume unha sensación de desacougo constante que non podía impedir. Mirei
pola ventá e vin a librería da nai de Abraham, tiña todo o escaparate roto, as miles
de historias que gardaba entre as súas paredes estaban destrozadas, morreran os
contos, as novelas, a poesía, o arte que posuía aquel lugar cheo de maxia. E escrito
nos restos dos cristais que quedaban, a palabra “Jude”, porque parecía tan
despectiva aos ollos dos carniceiros que realizaron aquela masacre, e tan normal
aos meus olliños azuis. E así, sen aviso, descubrín que non volvería a ver aquelas
meniñas cor azabache, que tantas sensacións provocaban no interior máis
intrínseco do meu corazón.


