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Passa pela minha cabeça
um trem cheio de judeus, eu desvio o
passado,
assim, como uma mudança de trilhos...

Bert Voeten
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Em memória dos meus pais,
Dave e Lotte,
Bettie e Hans
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Um dia

Começou num dia em que o meu pai disse:
“Vamos ver se todo mundo já voltou.” Tínhamos
passado alguns dias fora. Toda a cidade fora
evacuada. Rapidamente havíamos arrumado
uma mala e nos juntado às intermináveis fileiras
de pessoas que partiam para a fronteira belga.
Bettie e Dave estavam em Amsterdã.
— Eles nem vão saber disso — comentou a
minha mãe.
Foi uma viagem longa e perigosa. Transportamos a mala numa bicicleta. No guidom
penduramos as sacolas abarrotadas. Às vezes,
estilhaços de bombas e balas de metralhadora
zuniam acima das nossas cabeças. De vez em
quando alguém era atingido e um pequeno
grupo ficava para trás.
Perto da fronteira belga encontramos abrigo
nas casas dos fazendeiros. Dois dias depois,
vimos as tropas de ocupação circulando pelas
estradas, e algumas horas mais tarde as pessoas
que foram evacuadas já regressavam à cidade.
11
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— O perigo passou! — veio nos dizer um
conhecido, e nós também voltamos.
Em casa tudo estava como tínhamos deixado.
A mesa ainda estava posta. Só o relógio havia
parado. Minha mãe imediatamente abriu as janelas. Do outro lado, uma mulher pendurava seus
cobertores na sacada. Mais à frente, alguém sacudia os tapetes, como se nada tivesse acontecido.
Fui dar uma volta com o meu pai. O vizinho
da casa ao lado estava no jardim. Assim que viu
o meu pai, ele foi até o portão.
— O senhor os viu? — perguntou. — Isso não
está para brincadeira, hein?
— Não — respondeu o meu pai. — Eu ainda
não vi nada. Vamos dar uma olhada agora.
— A cidade está repleta deles — disse o vizinho.
— É natural — comentou o meu pai. — Breda
tem uma guarnição militar, isso era de se esperar.
— Eu gostaria de saber — continuou o vizinho — quanto tempo eles vão ficar por aqui.
— Não muito, tenho certeza — afirmou o
meu pai.
— E vocês? — perguntou o vizinho, aproximando-se um pouco. — O que pretendem fazer?
— Nós? Nós não vamos fazer nada. O que
deveríamos fazer?
12
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O vizinho deu de ombros e arrancou uma
folha da sebe.
— Quando se ouve o que eles estão fazendo
por lá...
— As coisas não vão chegar a esse ponto aqui
— retrucou o meu pai.
Seguimos em frente. No fim da rua encontramos o senhor Van Dam.
— Ora, vejam! — exclamou. — Então já estamos todos de volta!
— Como pode ver — disse o meu pai —, todos sãos e salvos e novamente em casa. Já falou
com muitos conhecidos?
— Claro — respondeu o senhor Van Dam —,
com vários. Parece que o filho da família Meier
viajou com uns amigos para a fronteira francesa.
— Ah, esses jovens gostam de uma aventura.
Não posso culpá-los.
— Sua outra filha e seu filho não foram com
vocês?
— Não, eles estão em Amsterdã. Estão em
segurança lá.
— Por enquanto... — comentou o senhor Van
Dam.
— Bem, nós vamos andando.
13
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— O que o senhor Van Dam quis dizer com
“por enquanto”? — perguntei ao meu pai enquanto prosseguíamos.
— Eu acho que ele vê as coisas de forma
pessimista.
— Como o homem da casa ao lado.
Meu pai franziu a testa.
— Ainda não se pode dizer nada sobre o
assunto, temos que esperar.
— O senhor acha que eles fariam com a gente
o mesmo que fizeram com...
Eu não terminei a frase. Estava pensando nas
histórias terríveis que tinha ouvido nos últimos
anos. Tudo sempre se passava tão longe!
— Isso nunca vai acontecer por aqui — declarou o meu pai. — Aqui é diferente.
No pequeno escritório da loja de confecções
do senhor Haas, na rua Catharina, pairava um
cheiro forte de tabaco. Vários membros da comunidade se encontravam lá, como se estivessem em reunião. O pequeno senhor Van Buren
girava na cadeira de escritório, gesticulando
violentamente. Sua voz era meio áspera. Quando
entramos, ele falava sobre um serviço religioso
especial que deveria ser celebrado.
— Eu estou de acordo — disse o meu pai.
14
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— Será que rezar adianta? — questionou o
filho do senhor Haas. Ninguém pareceu tê-lo
ouvido, pois não houve resposta.
De repente, eu me arrependi por ter vindo com
o meu pai. Percebi que tão cedo ele não poderia ir
embora. Como não quis mais ficar na sala esfumaçada, fui para o corredor que dava para a loja.
Não havia ninguém. Andei em volta dos balcões e
das prateleiras cheias de peças de roupa. Quando
era criança, eu brinquei muito aqui com os filhos
do senhor Haas. Nós nos escondíamos atrás dos
casacos e das caixas e nos enfeitávamos com fitas
e retalhos de tecido do atelier, para brincar de fazer compras depois que a loja fechava. O mesmo
cheiro seco e adocicado, característico de roupas
novas, ainda pairava no ar. Perambulei pelos corredores estreitos até o ateliê e o armazém. Parecia domingo. Hoje ninguém viria fazer compras
nem encomendar um casaco sob medida. Eu me
sentei sobre uma pilha de caixas num canto para
esperar. Estava muito escuro, pois, com as folhas
externas das janelas fechadas, a única luz vinha do
corredor. Havia um casaco pendurado na parede.
Ainda estava alinhavado. Talvez nem viessem
mais buscá-lo. Tirei-o do cabide e o vesti. Eu me
olhei no espelho. O casaco ficava muito comprido.
15
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— O que você está fazendo? — Era a voz do
meu pai. Levei um susto, porque não o tinha
visto chegar.
— Estou experimentando um casaco.
— Agora não é hora de pensar num casaco
novo.
— Eu não quero esse casaco, de qualquer
forma.
— Eu procurei você por toda parte. Vamos?
Tirei o casaco e o pendurei novamente no
cabide. Lá fora, percebi que tinha ficado muito
tempo no escuro. Precisei me adaptar à luz intensa do sol. Havia bastante movimento na rua.
Muitos carros e motos estranhos circulavam. Um
soldado perguntou para alguém que andava à
nossa frente o caminho para a praça do mercado.
Explicaram-lhe gesticulando muito. O soldado
bateu um salto da bota no outro, prestou continência e seguiu na direção indicada. Soldados
das tropas de ocupação passavam regularmente
por nós. Caminhávamos normalmente entre eles.
— Está vendo? — comentou o meu pai quando estávamos quase em casa. — Eles não fazem
nada com a gente. — E, ao passarmos pelo portão do vizinho, murmurou outra vez: — Eles
não fazem nada com a gente.
16
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