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I

Os ollos de Alicia tentaban seguir a traxectoria do coello, 
mentres inspiraba tapando unha das ventas do nariz co rostro sobre 
a tapa do váter. Desprazaba o queixo sobre a inmundicia acumu-
lada en días de uso continuado. Naquela postura, anicada sobre o 
chan húmido, percibía aínda, como anos atrás, o mango do peite 
que, impregnado de crema hidratante, un seu proxenitor lle in-
troducía polo ano. Os berros xordos de quen perde a inocencia 
nun único golpe de man producíanse ao mesturarse o sangue das 
ínfimas feridas cos acedos produtos químicos, que se inserían po-
las físgoas practicadas nunha pel que miraba de contraerse. «Ven», 
solicitaba o coello mentres as horas se detiñan no seu reloxo de 
man, e as vermellas pingas que abrollaban do nariz dela facían unha 
pausa no ar. «Ven», repetía antes da irrupción inesperada doutra 
visitante. O rumor do exterior penetrou dunha forma inusitada na 
reducida estancia, xusto para que Alicia recobrase o coñecemento e 
as gotas que levitaban por baixo da súa probóscide deixasen pegada 
na noutrora branca superficie. «Ven», repetiu o coello por última 
vez, antes de ocultarse tras o inodoro. A porta ficaba aberta na parte 
posterior do sanitario, pola que a silueta do lepórido se confundía 
entre as sombras, mentres no seu costado a muller dubidaba se dar 
un novo paso cara a adiante. «Unha pílula faite máis alta e a outra 
pílula faite encoller, as que a túa nai che proporciona non fan nada en 
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absoluto», penetraba distorsionada a música antes que dun golpe a 
porta do baño se pechase para garantir a intimidade necesaria, dada 
a idiosincrasia da actividade que se estaba a desenvolver. Levantou-
se Alicia desprazando a visitante. Abriu a porta con determinación 
e dirixiuse á parte central do establecemento, que estaba ateigada 
de xente que bailaba desordenadamente cos rostros virados cara a 
un ceo imaxinario. Cunha extremidade adiantada interrompía os 
bailaríns e abría un camiño que cruzaba a tombos, lidando consigo 
mesma para manter a verticalidade. A noite fíxose dona do espazo 
aberto á saída do local. Un estacionamento cheo de vehículos fíxoa 
dubidar sobre a traxectoria que debía seguir. Daba pequenos pasos 
cara a adiante e miraba ao seu redor, onde se descubriu un edificio 
de planta cuadrangular coas esquinas iluminadas por protectores 
fluorescentes que anunciaban a mesta escuridade dos lugares con 
menos luz. Unha pequena man animal fíxose perceptible sobre un 
deses protectores, ao que seguiu un pequeno cranio branco, de coe-
llo, que miraba oculto tras o muro da construción a unha Alicia 
indecisa. «Ven», exclamou finalmente, chamando a atención dela. 
Alicia mirouno fixamente, como querendo recuperar o sentido da 
orientación. «Vai para o carallo!», solicitou ela finalmente, facendo 
un xesto desprezativo coa man que descendía dende a altura do 
ombreiro dereito. Deu os pasos necesarios para ocultarse parcial-
mente entre a multitude de coches estacionados e anicouse aper-
tando a saia curta contra a cadeira, ao tempo que baixaba as bragas 
manténdoas á altura dos xeonllos. Un regueiro esvaraba veloz polo 
asfalto até ocultarse por baixo dun vehículo, ao tempo que nova-
mente o coello aparecía asomándose por detrás dunha das rodas. 
«Ven», repetiu. Alicia alzouse co mexo aínda caendo en fervenza e 
dirixiu a fonte dos seus ouriños cara ao coello, que correu a ocul-
tarse do outro lado da máquina. Ela subiu a roupa interior e re-
compuxo a indumentaria. Sacou dun peto da chaqueta un teléfono 
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móbil. Argallou algunha combinación de números e aproximou o 
aparello ao ouvido:

—Dixeches que non volvería molestarme nunca e aquí o 
está. Non podo soportalo máis.

Alicia volveu introducir o teléfono no peto e deixouse caer 
sobre un dos vehículos. Levou conta de non pisar o mexo que viña 
de deitar sobre o asfalto, pero a imprecisión dos seus movementos 
fixo que este lle salpicase as pernas espidas ao bater o pé sobre a 
masa líquida. A figura branca volveu facerse visible repetindo a súa 
ladaíña: 

—Ven —insistiu. 
—Non, non, non. Déixame en paz, oíches? Déixame en paz 

dunha puta vez! Escoitas? 
Virou a cabeza cara ao ceo, mentres cubría o rostro cunha 

man, que miraba de adecuar aos contornos daquel. Pasaban os mi-
nutos, mentres o animal permanecía inmóbil a poucos metros de 
Alicia, que procuraba acomodo naquel repouso improvisado, de-
buxando a silueta do coche co seu corpo. 

Cando as sirenas da policía se fixeron audibles, o perímetro 
do lugar estaba completamente cuberto de axentes que apuntaban 
o pequeno lepórido coas súas armas escuras coma a noite. Este mi-
rou de fuxir correndo en distintas direccións sen moverse realmente 
do lugar que ocupaba. Deixouse capturar finalmente por un axente 
que se apresurou a administrarlle un forte sedante. Levárono así, 
adormecido no colo dun dos homes que o cercaran, nun coche 
patrulla.

—Non o podemos encadear, posto que non deixa de ser un 
coello, pero a protectora tentará que, cando menos, tarde bastante 
tempo en saír.

—Agardemos que sexa así! —exclamou Alicia a un home 
que, con absoluta familiaridade, lle axudaba a incorporarse. 
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Ela comezou a camiñar entre os vehículos sen vontade nin 
para despedirse. 

—Podo achegarte a algures, se queres.
—Hoxe non che había prestar, teño as bragas húmidas e 

apesto. 
Seguiu camiñando sen volverse, pero fixo un lixeiro aceno 

coa man, erguéndoa sobre o ombreiro.

II

Soportada pola estrutura da pía do baño, Alicia tiraba as 
bragas, separándoas do seu corpo, para introducilas no cesto da 
roupa sucia. Periodicamente, botaba miradas furtivas cara ao exte-
rior, lixeiramente alterada polo continuo bulir dos naipes sobre a 
mesa redonda da sala de estar. Ivonne tentaba ordenalos, con máis 
ben pouca fortuna, entre as súas grandes mans brancas. En canto 
conseguía reter unha maioría entre ambas as palmas, un elemento 
disidente conseguía alterar as restantes para que ocupasen o maior 
espazo posible na superficie plana, e así facerse fortes nun acto de 
resistencia, agardando a liberación das súas compañeiras.

Sen previo aviso, a chamada do timbre fixo centrar a aten-
ción sobre a porta aínda pechada. Alicia iniciou uns pasos erráticos 
que a obrigaron a cruzar a estancia, na que Ivonne e as súas cartas 
facían unha pausa.

Alicia abriu a porta cun movemento brusco do seu brazo de-
reito. Baixaba coa outra man a saia até que a maraña de pelos da súa 
pube asomou pola apertada cintura daquela. O silencio fíxose entre 
ambos os interlocutores. Un rapaz pequeno e apuntando unha cer-
ta propensión ao sobrepeso tatexaba algunha cousa inaudible.




