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Trala desaparición de Alexander Hartdegen, o seu secretario,

coidando ser beneficiario da súa fortuna, comeza unha viaxe que

o devolverá á miseria máis absoluta, e pola que terá a oportu-

nidade de coñecerse a si propio, ademais de imbuírse dun mundo

do que descoñecía todo ou case todo. Créndose dono daquelas

palabras de Whitman, nas que aseguraba ser o problema e a solu-

ción do problema, afonda no seu conflito interior coa fin de ani-

quilar ás súas propias pantasmas, que non distan moito dos medos

que debe afrontar calquera individuo que comeza a descubrir a

luz despois dunha cegueira prolongada.

O surreal como superación absoluta da percepción humana da

realidade. Eis unha historia, unha aventura que se mergulla nas

miserias humanas.
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A CIRCUNSPECCIÓN

A circunspección, que en determinadas circunstancias, como en
ágapes resultantes de efemérides ou acontecementos sociais
destinados á tortura da confluencia que por motivos ben diversos se
dá cita, pode ser considerada unha virtude. 

Cando un se atopa paseando por un deserto descoñecido, baixo a
ameaza constante dunha reserva do fluído elemento en recorrente
descenso, a circunspección dun interlocutor que o acaso leva a
cruzarse no noso camiño, lonxe de poder ser considerada unha
virtude, é unha auténtica foda. 

Un individuo dotado dun exiguo equipamento, coas roupas
contaminadas da cor predominante e un absurdo bichón frisé
fortemente adherido á perneira do pantalón, grazas a unha denta-
dura inusitadamente propicia para tan férrea fusión. Un bicho
demasiado descarnado como para intuírselle algún tipo de alento
vital, agás polos periódicos gruñidos acompañados de espasmódicos
movementos laterais da cabeza.
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-Non ten cara de portugués. Anda tamén á procura dalgún
aliciente que motive a súa existencia? Hoxe en día, co traballo, as
présas e as responsabilidades é difícil atopar tempo para as
motivacións que nos inclinen a seguir existindo. Non cre?

Ante tal mostra de indiferenza, volvo sobre o jeep e prendo o motor.
Na miña última ollada ao personaxe, resolvo ofrecerlle un grolo de auga
antes de marchar definitivamente. Cunha torpeza só xustificable pola
excesiva calor, que comeza a derivar nunha forte insolación, no canto de
ofrecerlle un pouco da miña exigua reserva de auga, déitolla sobre o
rostro e o peito, que se ofrece tras dunha camisa parcialmente aberta.
Despois dunha apresurada desculpa, máis apesarado pola perda do
meu fluído vital que pola molladura das súas prendas, que evidencian a
máis que necesaria presenza dun pouco de auga que lles devolva a cor
orixinal, asisto a un movemento leve do seu brazo dereito, que se
despraza cara os beizos, para introducir as poucas pingas resistentes á
evaporación na boca, que mostra o seu agradecemento con breves
movementos de beizos e lingua. Acto seguido, o brazo esquerdo fai
visible a existencia dun fusil AK 47 sobre o ombreiro pertinente, que se
desliza até ser sorprendido por ambas extremidades que se aferran a el
con determinación. Un dedo firme que presiona o disparador para que
o bichón frisé caia inerte sobre o po do camiño. O disparo resoa no
deserto, que permanece indiferente.

Alberte Momán

-Descúlpeme! Algún Caffé di Roma, ou cando menos algún
Dunkin’ Coffee, polas proximidades? Ando á procura de algo sinxelo,
como para un expreso, ou un sorbete de limón. Encántame o
sorbete, trátase da miña debilidade. Non sabería indicarme se vou
ben nesta dirección? Creo estar algo desorientado.

Tres mil quilómetros cadrados de deserto e nin unha alma. Tan só
un tipo carente de expresividade, ancorado nunha beira do que se
intúe como senda, e un can de conduta hostil que, amparándose na
pasividade do interfecto, revólvese contra unha das extremidades
deste, que agarda, coa mirada perdida no horizonte, algún tipo de
acontecemento que o saque do ensimesmamento no que se atopa.

Tras depositar o parasol no asento traseiro do meu jeep, descendo
para aumentar en contundencia a miña interpelación. 

-Supoño que estará sorprendido polo vehículo. Un parasol ben
fermoso, en contraste cun descapotable tan prosaico. É unha mágoa
que as empresas de aluguer de coches, non pensen no estilo e a
distinción á hora de establecer as cores da súa flota. Mais, porén,
ofrecen uns parasoles ben xeitosos. Non está de acordo comigo? 

O silencio como arma, resulta sempre unha ferramenta efectiva. O
meu interlocutor permanece inmóbil, sen desviar en absoluto a
mirada do punto no horizonte, polo que utilizo outra das miñas
estratexias de socialización.

8
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R.A.F.

-A miña historia comeza en 1968, tralo...
-Desculpa que te interrompa. En 1968? Facíache algo máis novo.
-Como ves, nada é o que parece. Tralo descubrimento dunha luz

sospeitosa neste mesmo deserto, nunha noite de agosto. Fun
contratado por un departamento secreto do goberno, para investigar
a súa procedencia, e a posible relación cunha facción reconstituída
da antiga R.A.F. alemá que, segundo sospeitas fundadas, tiña como
cuartel de adestramento unhas antigas instalacións militares do
Mossad, abandonadas cando esta zona se converteu en parque
natural. Despois de moitos meses deambulando por este deserto,
atopei uns indicios sostibles de que non había tal facción terrorista,
senón que se trataba de actividade extraterrestre.

-Oe, un momento, pretendes dicirme que atopaches vida
extraterrestre?

-Non pretendo, pero así é.

Alberte Momán

-Eu estaba xa para marchar, precisa que o leve? Desculpe que non
o cubra, pero o parasol, malia que fermoso, é tamén un tanto
pequeno para un bipraza. 

-Non pasa nada. Se segue nesta dirección, chegaremos a algún
punto de avituallamento. 

Dixo, finalmente, anicándose para recoller o can e subindo ao
asento do copiloto. 

-Se estando vivo, ese bichón non ofrecía grandes satisfaccións,
menos ofrecerá a súa carne putrefacta.

-O camiño é longo, o que nos obrigará a durmir ao raso.
Precisaremos algo de alimento, e a este animal aínda lle quedan un
par de horas antes de que se faga cuestionable a viabilidade da súa
carne.

-Pola miña parte, coido que conto aínda con algún canapé de
salmón na neveira portátil, co que agardo non se ofenda por non
secundar os seus hábitos alimenticios. 

Os segundos pasan sen que haxa unha resposta, nin tan sequera
xestual, ao meu comentario último. Malia o estraño da situación e os
convencionalismos sociais asumidos, non temo os silencios entre
ambos. Con todo, atrévome a preguntar polo noso encontro e pola
súa conduta. Sen saber como introducir o meu súbito interese, lanzo
a cuestión sen atreverme a miralo mentres falamos.

10
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SEN LUZ

Sen luz e camiñando ás apalpadas, todos os muros convértense en
portas de saída. Atopábame en Coristanco, a miña vila natal, na casa
que ansiara durante décadas e que finalmente conseguira grazas a un
traballo de oitenta horas semanais, como secretario de Alexander
Hartdegen. Casa que lle pertenceu até a súa desaparición en estrañas
circunstancias, despois de permanecer unha semana pechado na súa
habitación. Un día, requirindo a súa atención sobre as finanzas
persoais, vinme na obriga de forzar a porta do cuarto, ao ver que,
despois da miña obstinada insistencia, negábase a responder aos
meus inquéritos. Facerme coa súa casa, cumpría dunha soa vez todos
os meus desexos. Na práctica, os obxectos que me posuían colmaban
todas as miñas expectativas. Dispuña, incluso, de veciños que me
sorrían facendo aparecer os seus rostros ao traveso da sebe que
separaba a finca do mundanal ruído, mentres penduraba a roupa
mollada, contándome confidencias absurdas sobre os políticos
locais. Sen ter que pagar aluguer, e coa asignación que me deixara o

Alberte Momán

-Estás de broma!
-Por suposto que si. Non se pode dicir que sexas moi listo. Como

un deserto esquecido da man de deus dende que remataran os
ensaios nucleares, vai ser convertido nun parque natural? Con que
orzamento? Pero home, por favor! A miña historia non ten nada que
ver cun serial de anticipación daqueles de finais dos anos cincuenta
norteamericanos, nin cunha manobra imperialista vinculada á guerra
fría. Aínda que é sabido que membros das R.A.F. pasaran por aquí
camiño doutro lugar, pouco ou nada ten que ver con eles a miña
visita. Se estás un pouco calado, escoitarás a máis impresionante
historia xamais contada.

-Con todo, sígoche facendo máis novo.
-Por suposto, home. Estouche dicindo que era todo mentira.

12
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escudriñar algún elemento entre a negrura. Por outra parte, o silencio.
Eu sabía, porque intuíra a súa presenza, que Molloy e Malone non
estaban lonxe, pero descoñecía a súa localización exacta. Polo demais,
estaba certo de que eles non me axudarían. Eles estaban porque
debían estar, pero non era o seu cometido manifestarse, porque o
Innomeable, unha extensión de min mesmo materializada sobre unha
figura de Xesús Cristo, vixiaba todos os meus movementos, e
consecuentemente, os seus, como entidades carentes de personalidade
propia máis próximas a min mesmo. A miña condena por tantos anos
de felicidade non merecida, era cargar coa figura do Innomeable.
Estaba só diante de min mesmo, na máis absoluta escuridade e sen
unha defensa ideada para tal combate. Confuso, como Carmen
Consoli no seu estado de necesidade, precipiteime fóra dos lindes da
propiedade que habitara dende había tanto, e a un tempo tan pouco.
Na rúa, a situación non melloraba. O silencio identificaba unha
soidade aterradora. Aferrado á banal esperanza do meu auxilio, berrei
unha vez máis por Malone. Despois foi Molloy a acudir á miña boca,
sendo pronunciado con dificultade por unha lingua que, por un
déficit de lubricación, apegábase ao padal e a un tempo á carne
interior da cavidade bucal. Tred tridted tigred... A desesperación
fíxome perder o alento e con el a consciencia.

Espertei espido, algún tempo despois, sobre o céspede dunha
glorieta no centro da vila. Como se a miña experiencia non tivera

Alberte Momán

señor Hartdegen, domiciliada nunha conta ao meu nome, e
ingresada puntualmente a comezos de cada mes, os aspectos
económicos da miña vida, semellaban proporcionarme a
despreocupación propia de calquera magnate do petróleo. 

Como dicía, na escuridade máis absoluta, relativa á nada que
ameaza Fantasía, todas as paredes se converten nunha porta potencial.
Abrira a billa da bañeira, para darme un relaxante baño de sales,
mentres realizaba as últimas operacións referentes ao meu aseo diario,
cando a luz desapareceu de súpeto. Considerado dende a infancia
como un individuo racional, apalpei até a caixa dos fusibles, para
analizar a causalidade. Para a miña sorpresa, todo semellaba estar en
orde, co que os meus coñecementos de electricidade, manifestábanse
netamente insuficientes para facilitar argumentos diante desta nova
realidade. Pasei a sentirme indefenso, vítima dunha forte respiración
que desbocaba as miñas pulsacións. Corría por toda a planta inferior
da vivenda, sen saber exactamente a miña localización. Por un
momento, foi como se fose a miña primeira visita na casa do señor
Hartdegen. A auga que baixaba polas escaleiras, sen dúbida da billa
aberta no baño da planta superior, indicoume por onde non debía
acceder para saír da vivenda. Aos poucos, e sempre tentando coas
miñas mans todos os posibles obstáculos, encamiñeime até a saída.
Son incapaz de lembrar, en toda a miña vida, unha noite tan escura. A
luminosidade non aumentou unha vez fóra. Sentíame atado, tentando

14
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A FUXIDA

Vítima de min mesmo, decidín emprender a fuxida. A estrada
xeral, cara o norte, facía pesados os pasos que, na súa pretendida
inocencia, avanzaban con tino, coidando de non pisar as miñocas
que xurdían das físgoas entre a grava, retorcéndose e reclamando un
auxilio inútil xa, condenadas pola lubricidade tóxica do piche
requente do sol do medio día. 

Camiñei durante días, só. Se acaso, coa compaña dalgún ourizo
que, estrañado pola ausencia de tránsito, pedía solícito un pouco de
presión sobre as súas vísceras, interpoñéndose entre a planta dos
meus pés e un chan queixoso pola acción punzante de tan
inesperada compaña. Non me pareceu fóra de lugar a súa conduta,
pois tamén eu botaba en falta a normalidade dos días de calma,
deitado baixo o limoeiro, cunha bebida refrescante xunto un prato
con, aínda, unhas últimas frangullas de pan e queixo.

A medida que me afastaba da miña amada Coristanco, a fauna
colonizaba os espazos. Os paxaros, volvían os seus chíos cara min,

Alberte Momán

sido máis que un soño, o día era claro, e os meus sentidos eran
donos dos máis leves matices. Porén, a claridade non trouxera
consigo a poboación, como nun mecanoscrito da segunda orixe, a
ausencia de elementos vivos contrastaba coa inmutable aparencia das
rúas, dos seus obxectos, dos edificios, comercios, das luces que
daban vida ao entorno. O Innomeable fixera de Coristanco unha vila
pantasma, sendo eu partícipe do seu crime.

16
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até entón, inadvertida presenza. Incomodado pola sorpresa,
aparteime do animal e, virándome cara el, comecei unha minuciosa
inspección das súas formas. A súa figura escuálida non se
correspondía co vizoso entorno do emprazamento. Aínda que
restrinxise a súa dieta ao pasto e ás hedras que rebulían enredando
en torno ás árbores, un rume ben desenvolvido, podería transformar
doadamente todo ese amidón en carne que embutise todo ese pelexo
agora solto e caido. Atemorizado por tanta decrepitude, e baixo a
fundada sospeita de que podería tratarse dun animal enfermo, recuei
uns cantos pasos, evidenciando as miñas reservas fronte unha
presenza tal.

-Non temas!- resolveuse a dicir, non sen incrementar a incómoda
inestabilidade emocional creada entre ambos-Atópome aquí para
aconsellarte. Non podes fuxir eternamente. Nalgún momento terás
que enfrontarte ao teu medo máis oculto. A vida de moitas persoas
depende de que ti sexas quen de vencer ao teu outro ti.

-Nin que fora tan sinxelo acabar coa existencia dun ente
inmaterial, afincado nunha imaxe de Xesús Cristo, de cando menos
dous milenios de antigüidade.

-Ti a creaches e só ti podes rematar con ela.- Respondeu con
firmeza, sen permitir, por medio súa indiferenza, que eu puidese
facer replica ningunha.

Alberte Momán

único paseante. Espido e sucio, como cuspido da terra, paraba para
escoitar, centrando a atención en cada nova descuberta. Detíñame
tamén para buscar bagas e outras froitas, que me proporcionaban
alimento e estímulo, centrándome nas diferentes castes. Naquelas
que podían supor un perigo, ou aqueloutras que, cheas dun zume
doce e fresco, reconstituían o meu ánimo e enganaban ao meu
estómago. Non así ao resto do aparello dixestivo, que tras sonoras
flatulencias, despedía un fluído pardo e cheirento, que asustaba a
aqueles que comigo ían.

Foron días de bo clima e felicidade aparente. Até que unha mañá,
vinme na obriga de afrontar a miña nova condición nómade, tras un
encontro que reconduciría os meus pasos. Era aínda cedo, e a brisa,
despois dun leve orballo nocturno, fíxome espertar encollido, en
posición semifetal, pola friaxe. Pasara a noite nun prado, xunto
unhas árbores, protexido pola súa mesta follaxe. Fregándome contra
as herbas máis altas, raigrases e festucas na súa maioría, para limpar
de parasitas o meu corpo húmido, decateime de que non estaba
enteiramente só. Alén das criaturas que comunmente se sumaban
comigo á ruta, un outro animal, de dimensións considerablemente
maiores, viñera ao meu encontro durante a noite, velando o meu
sono, e acollendo o meu espertar coa alba. Unha vaca frisoa
arremeteu co seu fociño contra as miñas costas, facendo visible a súa,

18
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Fiquei aínda un pouco, repousando sobre a herba e reflexionando
sobre a disxuntiva que se me acababa de propor. Por unha banda,
continuar coa miña fuxida, sempre na procura do que o Innomeable
tivese a ben deixar vivo para que me acompañase, ou pola contra,
recoller a arma e deixarme levar até os lugares que tivese gardados
para min. Por outra banda, en mala posición me deixaba a miña
alma, construíndo as obrigas ao redor dunha AK 47. Até onde
eramos quen de chegar, se estabamos abocados a utilizar a violencia
como ferramenta para o noso desenvolvemento persoal?

Erguinme e desencartei a roupa que me deixara o animal,
sacándoa da súa propia pel. O que, en principio, parecía unha
morea de pel informe, converteuse nuns estupendos pantalóns, que
se adaptaban ao meu corpo como se dunha luva se tratase. Do
mesmo xeito, a camisa, cinguíase á miña pel, permitindo todo tipo
de movementos e arredando de min a tan incómoda friaxe e
humidade. Ao mesmo tempo, entre as distintas pezas que se
acondicionaban ao meu corpo espido, atopábanse unhas Magnum
Spider, botas que se axeitaban á miña forma de andar, permitindo a
transpiración e illándome dos excesos de auga.

Coa vestimenta a punto e debidamente familiarizado co meu fusil
de asalto e coa determinación de deixarme levar até onde el mesmo
me guiase, comecei a dar boa conta dos filetes de xata, quentes e
acabados de facer. Despois de días comendo froitas, un pouco de

Alberte Momán

-Si, home, si. Espido e sen armas. Alimentándome de froitos e
sen, tan sequera, saber onde me atopo, nin onde se atopa a miña
alma.- Dixen para min, como evitando que as miñas palabras
puidesen ser escoitadas por ela, que mirou para min e, erguéndose
sobre as súas patas posteriores, comezou a abrir a súa propia pel,
como se dunha camisa se tratase, con resolta soltura, difícil de crer,
tratándose de pezuños no canto de mans con falanxes articuladas.

Extraeu a pel e ofreceuma perfectamente dobrada como se fose un
abrigo. Por baixo, un esqueleto branco daba consistencia á estrutura.
Mantendo a verticalidade, separou aínda un pouco máis as costelas
fixo aparecer un AK 47 e unha bandexa con dous extraordinarios
filetes de xata fumegantes, xunto cunhas patacas estofadas que daba
gloria velas. Con cada obxecto nunha pata estendida cara min, a
modo de ofrenda, continuou o seu discurso.

-Pon as roupas que che ofrezo. A carne é para devolver o ánimo ao
teu espírito, e a arma, alén de servir para matar ao Innomeable,
servirá para que te abras camiño, nun proceso de maduración e
enriquecemento vital.

Sen agardar máis, e pousando os agasallos no chan, pegou un
chimpo, virándose cara o prado aberto diante dela, para caer, como
se no fluído elemento se tratase, afundíndose e emerxendo un chisco
máis adiante, minguando na distancia cun leve rebulir da auga por
un crol técnico e ben executado.

20
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SEN DESCANSO

Disposto, erguinme e comecei a camiñar. Da miña conversa co
animal, entendera que o meu fusil me había mostrar o camiño, pero
non estaba certo de que método podía utilizar aquel obxecto para
comunicarme a súa vontade.

De seguido, comecei a sentir un impulso dificilmente definible
que me inducía a ir nunha dirección concreta. Até aquel momento,
se durante a miña marcha sentía curiosidade por algún bicho ou
obxecto do camiño, detíñame a observar, até que consideraba que a
miña ansia de coñecemento fora satisfeita. Mais con aquela arma
entre as mans, a determinación de continuar non permitía que a
miña ollada se desviase do camiño a seguir. Debía sempre estar
atento aos sinais que ían chegando á miña mente, como unha sorte
de ciencia infusa. Se, despois de moito camiñar, mostraba o desexo
de parar a descansar, de inmediato unha forza superior, determinaba
a resolución de continuar. En canto a noite chegaba, e o meu
subconsciente, aínda vítima da traumática situación vivida había

Alberte Momán

carne foi o necesario para dar azos ao meu ánimo. Mágoa dun pouco
de pan para acompañar á carne e ás patacas, pero entendo que, agás
a carne e se cadra un pouco de leite, a unha vaca non se lle pode
pedir moito máis.

22
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PRIMEIRO AVISTAMENTO

Un ruído estraño atraeume unha mañá a un grupo de casas que
intuía deshabitadas. Levaba moitas semanas agardando algunha
mostra de vida humana, e calquera indicio que me conducise cara
ela, era sempre benvido pola miña parte. Achegueime, con todo, coa
cautela propia de quen coñece as armas das que o ser humano pode
servirse para desfacer a vida ao seu redor. Unhas leiras en barbeito
dende tempo atrás, ofrecéronme a oportunidade de aproximarme
sen que a miña presenza fose advertida. A certa distancia do primeiro
grupo de vivendas, unha serie de siluetas, buscaban ocultarse detrás
duns muros. Tratábase dun núcleo consolidado, con construcións
de pedra, con teito de lousa, nas que a planta cadrada, con amplas
soleiras constituía a tendencia predominante. Entre as vivendas que
non formaban un só bloque construtivo, existían pequenos valos de
pedra que delimitaban propiedades, e que servían de improvisados
agochos ás formas que entrevía dende a distancia. Entre o mato
baixo que poboaba as leiras en avanzado estado de abandono,

Alberte Momán

poucas semanas por causa da inexplicable falta de luz, transmitía a
necesidade de gorecerse nalgún lugar seguro, por mor da ameaza
constante do meu outro eu, o impulso era reprimido por unha
necesidade imperiosa de camiñar, convertendo o medo nun odio
que facía aumentar a velocidade dos meus pasos.

A vixilia parecía reducir todas as emocións a unha soa. Lonxe de
urdir estratexias en contra dunha situación, un sistema, unha forma
de organización, desenvolvía toda unha fonda e complicaba
dialéctica, pola que establecía, en síntese, o problema da existencia
dun outro eu. Non elaboraba un plan para acabar con el, senón que
establecía os preceptos éticos nos que debía fundamentarme para
renegar da súa existencia. Como se fose partícipe dunha sorte de
minoría consciente coa enerxía e a capacidade para o cambio, propia
das masas erradas. Non buscaba, a priori, tácticas para erradicar o
inimigo, senón argumentos contra a súa conveniencia, que non
fixesen tremer a man executora no momento decisivo de premer o
gatillo. 

Estaba, polo tanto, preparándome para calquera situación, sen
saber todo o que estaba aínda por vir.
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hórreo e que, coa súa Karabiner 98 Kurz da fábrica Mauser,
repercutiu con precisión alemá sobre a cabeza do incauto Baker, que
caeu proxectado un par de metros por tras da súa posición inicial.

Unha morte é sempre motivo de espanto, o que precipitou aos
acompañantes do Baker cara distintas posicións, nunha fuxida
caótica que denotaba unha falta manifesta de preparación militar.

Intrigado polos acontecementos que estaban a suceder, delatei a
miña situación por medio dun aceno a un dos que escapaban
despavoridos. Sorprendido pola miña presenza, pero confiado pola
naturalidade do meu reclamo, accedeu a refuxiarse no lugar que eu
ocupaba. Agardei a que cruzara os escasos metros que o separaban do
vértice da vivenda que me cubría do fogo cruzado. En canto apareceu
á miña vista, collendo o AK 47 como un caxado, propineille un forte
golpe coa culata no cranio. O que o deitou fronte a min, sen
coñecemento. 

Tempo atrás, en ningún caso a miña resposta tería sido esta ante a
presenza dun descoñecido, pero a cautela e a necesidade de manifestar
un instinto fomentado pola presenza da miña arma, que decidía por
min en tales circunstancias, fixo que buscase mellorar a miña posición
fronte a un agresor potencial. Unha vez neutralizadas as súas
facultades, e debidamente ligados brazos e pernas, podía facer todas as
preguntas que fosen necesarias para satisfacer a miña curiosidade.

Alberte Momán

procurei unha mellor posición que me permitise, por unha parte,
recoñecer algunha das figuras que se ocultaban, e pola outra,
deducir o que estaba a acontecer, o motivo para que esas persoas
precisasen un acubillo lonxe da vista doutros individuos. A uns dez
metros dos meus vixiados, e na traseira dunha das primeiras
construcións, puiden observar que eran tres persoas armadas as que
se ocultaban. Dende os espazos baleiros das pedras do valo,
enxergaban algo que se movía entre os pés dun hórreo. Un deles
empuñou un fusil antigo que levaba ás costas mentres se ocultaba.
Chamoume a atención o uso dun fusil Baker, polo rudimentario do
seu sistema de percusión, sobre todo, porque, sendo dun único
disparo, e cun tempo de recarga amplo, despois de delatar a posición
do fusileiro, este ficaba a vontade do opoñente durante un longo
período. Sen ser motivo de presunción, pero un individuo
debidamente provisto dun AK 47 como o que eu levaba ás costas,
despois de coñecida a localización exacta do contrario, nuns breves
segundos teríalle dado caza, sen necesidade de variar en exceso o seu
emprazamento.

O Baker resoou como o golpe seco dun martelo sobre un esquisto
do grupo de Ordes. A fumieira resultante dilapidou as posibilidades
do fusileiro, que erguido sobre o valo para efectuar o disparo, foi
obxecto dos puntos de mira daqueles que se ocultaban baixo o
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vostede algunha vez casado? Se se atopa algunha vez diante dun
precipicio lembre dar un paso atrás. Perfecto, debe desculparme,
despois dun encontro tan íntimo e aínda non existen constancia dos
nosos nomes. Podería comezar vostede referíndome a súa razón
social? Se prefire permanecer no anonimato, escollerei un nome
para min, outro para vostede e un terceiro porque me gustan as
multitudes. Pasaremos, polo tanto, a estar identificados e, segundo as
normas de conduta, podemos manifestarnos segundo un código
establecido en función do grao de coñecemento que nos profesamos.
Agora non me pregunte o meu nome, iso ímolo dar por suposto.
Cuestionaríamos a nosa integridade psíquica se estivese nas nosas
intencións preguntarnos sobre os nosos propios nomes. Saiba
vostede que, en ningún caso, podo ser considerado un tolo. Se o seu
interese se centra en coñecer os motivos polos que me atopo nesta
situación, debo, sen retroceder moito máis aló da última media hora,
interrogalo a vostede sobre a súa presenza aquí, neste lugar como
localización concreta, substantivo que describe unha entidade, un
núcleo de poboación, definido por unhas características concretas
que se remontan ao máis antigo dos asentamentos humanos. Pero
quero entender, que a súa curiosidade, alén de levalo a agredir e
reter, contra toda vontade, a un individuo completamente alleo a
vostede, desexa remontarse á situación que me levou a fuxir da

Alberte Momán

As antigas pacas de herba desligábanse do seu vencello, deixándoo
libre de fuxir seguindo o caprichoso bulir do vento, o que me
forneceu do material adecuado para a miña encomenda. Sen
mostrar o meu corpo fóra do agocho, atei os membros do meu
prisioneiro. Busquei a mellor postura para o seu repouso e agardei a
que acordara. A cadencia dos minutos fíxome caer nun estado
somnolento que me illaba de canto estaba a acontecer ao meu redor.
Soñando coa calor dunha raxeira, debido á raiola que cinguía a súa
luz sobre o meu rostro, prendín no sono e perdín de vista ao meu
acompañante que se recuperaba aos poucos. Foi un golpe seco da
súas pernas anexionadas o que me levou a volverme cara el coa miña
arma presa das miñas mans. Mireino e acerqueime para ver se seguía
inmobilizado. Recuperando a confianza en min mesmo, comecei a
falar pausadamente, tentando contaxiar a miña calma.

-Non facía falla tanta brusquidade, só estaba a botar unha soneca.
-Botar unha soneca cando xace ao teu carón un individuo coas

extremidades pálidas pola falta de rego sanguíneo, paréceme unha
falta de respecto o suficientemente grave como para facer lícita unha
resposta como a que proxectei contra o teu lombo- respondeu con
sorna. Pero, en ningún momento tivo a intención de permanecer
calado, polo que continuou, acomodando as mans por tras das
costas e mirándome aos ollos.- Onde está a súa muller? Estivo
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cubría todo, por tras dos muros que serviron de resgardo e acubillo.
Se me pregunta polas razóns, que levaron a estes meus novos
camaradas a iniciar o combate, debo recoñecer que as ignoro por
completo. O único que sei é que alguén se chamou a unha fracción
de terreo que outros ansiaban. Que a lei fallou en favor daqueles que,
segundo as voces maioritarias, se afianzaron na súa posición de
privilexio. Eu confiei, dende a miña chegada, nas masas, máis polo
número de persoas que as integraban que por unhas fondas
conviccións. A variabilidade dos números debilitou, co tempo, a
miña elección. Hoxe, desarmados e en franca minoría, sucumbimos
fronte a unha nova maioría, exenta das mesmas fondas conviccións
das que fixen gala hai apenas un segundo. Arestora, perdida a
memoria, o sentido da contenda, matamos por unha fonda
enemistade de anos, herdada como se herdan os abelorios, os
mobles ou as agras. Hoxe, mellor que nunca, sei a quen debo matar,
pero en ningún momento a causa.- Rematou, agardando unha
resposta que non chegaba. Eu debía recapacitar, asimilar toda a
información que acababa de recibir. Incapaz de pensar, de ver nidias
as ideas que até entón considerara propias e indiscutibles, fixen meu
novamente o AK 47 e disparei. Primeiro no cranio, para eliminar a
dor que laceraba dende había tanto tempo aquel corpo baleiro xa,
polo sufrimento que acumulado. Despois, no peito, como se
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morte, pero non da morte como resultado dun trauma emocional,
senón a morte física. Ben, como temos acordado previamente,
poderá referirse a min como Manech Langonnet. Descoñezo
realmente se ese é o meu nome verdadeiro. É posible que non sexa
nada máis que o xogo cruel dunha memoria que me vence, en canto
a xogos absurdos se refire. Con todo, e para non estenderme en
exceso, pediríalle que indagase ao respecto do nome que lle acabo de
dar. A guerra, debe saber, foi o único estímulo que me induciu a
abandonar o meu fogar, e con el ás persoas que souberon, de
maneira instintiva e dende sempre, cal era o seu espazo. Localización
non só física, senón tamén emocional. As guerras, como concepto
abstracto e en sentido xeral, teñen por costume parecerse, con
independencia de quen sexan os seus promotores e os fins últimos
da contenda. Este feito contrastado, lonxe de carecer relación co fío
da historia, resulta de grande interese, pois foi o motivo polo que,
carecendo todo conflito de fronteiras físicas que delimiten os lindes
da neutralidade, fun transportado no tempo, polo transcorrer do
mesmo e non por aparello ningún que acelerase o proceso, e no
espazo, até rematar aquí, nestas coordenadas concretas, afastadas do
epicentro inicial da loita que favorecera o estimulo da fuxida. Unha
batalla foi, é e será sempre unha batalla, polo que salvadas as
diferenzas idiomáticas, resultou sinxelo recoñecerse no sangue que o
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CANDO MENOS DÚAS

A soidade fíxome recuncar na visión da morte. Unha e outra vez, os
corpos sen vida que fun deitando polo camiño, íanse repetindo. Cada
un deles carecía de pasado, de experiencias íntimas que puidesen
achegarme ao que acababan de deixar. Se cadra a familia, parella e fillos
que ficarían sen unha parte, máis ou menos importante, da súa unidade
ficticia. Eran tan só obxectos illados, sen vínculos emocionais con
outras persoas. Con todo, vítimas da mesma man, que non era
directamente a miña, senón a daquel que se cinguía sobre o mundo.
Saído de min e polo que, como obriga, portaba, á miña destra, o fillo
que debería redimirme e mostrarme ante homes e mulleres como causa
e solución do problema. O meu fusil de asalto, que me fora entregado
para descubrir un camiño que me guiase a min e ao mundo enteiro cara
a resurrección do ser como entidade complexa, a Gaia como conxunto
de elementos que interaccionen nunha sinerxia perfecta.
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houbese un algo máis que debía eliminar. Por último, disparei á
entreperna, para que nada puidese saír de alí, que inzase na terra
fértil. 

Sen ser máis dono dos meus propios actos, saín do meu agocho
facendo obxecto dos meus proxectís todo canto, dotado de
movemento e vida consciente, interrompía o meu avance. Todas as
mortes foran previamente vítimas da inocencia. A mesma inocencia
que nos fai buscar a compaixón dos outros, condicionándoos cara a
nosa causa, que fan súa para perpetuar o noso pranto. 

Todas as vilas contan cunha saída, así que corrín até que o
esgotamento se fixo dono das miñas pernas, caendo rendido sobre o
asfalto. Aló, incapaz de moverme, agardei que o meu corpo decidise
retomar o camiño.
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converterme eu mesmo nun renegado, o que me posicionaba fóra
dos alicerces que sustentaban a estrutura. Podían os renegados
buscar un cambio a priori positivo? Non era acaso o mesmo que
estaba a buscar eu?

Estes pensamentos impedíronme escoitar os saloucos que
proviñan de entre as mapoulas que se cinguían á beira da estrada.
Tras un receso no meu ensimesmamento, retrocedín uns pasos e
inclineime sobre os límites do camiño, para ver a orixe dos laios que
reclamaban a miña atención. Aló había un home, ou cando menos
unha fracción do mesmo, que, boca arriba, tentaba respirar ao
tempo que clamaba por un pouco de auga. Por baixo duns lentes
pequenos e miúdos, os seus ollos loitaban por permanecer abertos,
pero resgardándose entre as pálpebras da lacerante e implacable luz
do sol. O pelo longo, desordenaba as súas faccións, descompostas xa
pola dor que causaba a falta dos seus membros amputados. Sen
grandes escrúpulos, e en ausencia de material cirúrxico adecuado
para tal operación, as súas extremidades inferiores foran separadas
do resto do corpo. Mitigando a perda de sangue, as feridas abertas
parecían ter sido cauterizadas con algún elemento candente. Un forte
cheiro a carne queimada delataba tal práctica e facía insoportable a
permanencia xunto ao corpo. Con todo, o cento de preguntas que
me asaltaron ante tal dramática visión, fixo que me interesase polo
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O sol cinguíase sobre a estrada, quecendo o asfalto e adheríndoo á
sola do meu calzado. As árbores invadían a paisaxe, entre bastos
prados que irrompían na foresta con claros cheos de matices onde o
verde, o amarelo e leves toques de branco sobresaían sobre o
vermello das mapoulas nas cunetas. O rebulir dos paxaros facíase
patente momentos antes do meu avance, para disiparse durante a
miña presenza. Un remuíño de vida convertíase nunha nube que se
perdía entre as sebes de bidueiros e salgueiros imbricados coas penas
dos valos e as silvas. 

As cunetas foron, tradicionalmente, lugares nos que o tempo foi
paulatinamente esquecendo todo tipo de obxectos. Durante
décadas, os corpos dos renegados caeron, literalmente, en desgraza
na súa concavidade, o que as forneceu dunha sinistra imaxe
sinónima de morte e destrución. Esta era a postura que eu defendera
sempre. Utilizando o concepto de renegado, como aquela persoa
que se ausenta das obrigas propias de quen pertence a un sistema ou
unha comunidade. Pouco sabía eu das rupturas con ese mesmo
sistema ou comunidade. Unha norma será sempre unha norma, polo
que aínda que sexa errada, debería ser sempre respectada como
alicerce fundamental da civilización. Pero, dalgunha maneira, sentía
que me estaba afastar da norma, da lei que marcaba o fluír da vida, a
normalidade. Interferindo no funcionamento do sistema, estaba a
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nomeado como fillo predilecto. Pero, como é ben coñecido, a fama
vólvese axiña contra un mesmo, obrigándome a separarme do
mundo a causa dunhas constantes e molestas ameazas de morte,
proferidas por algún ávido coleccionista das miñas obras, que
pretendía aumentar o valor da súa colección a costa da miña morte.
Malia contratación dos mellores sistemas de seguridade, caín preso
dunha banda de secuestradores, que me retiveron durante catro
semanas e media nun cuarto de dous por dous metros, no que só
había unha cama de noventa, un cabalete e innumerables lenzos en
branco, apoiados xunto á parece que oposta ao leito. A pretensión
dos raptores era facerme encher os lenzos de todo tipo de cores que
combinadas formasen os máis fermosos cadros de entre a miña
extensa obra. Unha vez rematadas as pinturas, apiadándose de min
por non tratarse de seres cobizosos que desexasen a miña morte para
incrementar significativamente a súa fortuna, amputáronme as
pernas e deixáronme aquí deitado, agardando que a necesidades
fisiolóxicas máis elementais, xunto coas das feras salvaxes que
poboan estes eidos, rematasen coa miña vida.

As persoas con esa capacidade para a concisión adoitan
inspirarme certa tenrura. Para evitar que o seu xenio morrese con el,
en situación pouco honrosa, decidín cargalo sobre as miñas dúas
pernas que, para a miña sorpresa, soportaban bastante ben o exceso
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moribundo que, con evidentes dificultades tentaba achegar até min o
seu feble fío de voz.

-Ben querido amigo, deberá vostede vocalizar un pouco mellor.
Apenas podo entender unha mínima parte do que pretende dicirme.-
díxenlle mentres, anicándome, achegaba o meu rostro ao seu.

-Un pouco de auga, por favor!- acertei a entender, finalmente.
-Por suposto!- exclamaba mentres estendía a miña man para

verquer unhas cantas pingas de auga fresca, da miña cantimplora
sobre os seus beizos.

Axiña os seus xestos indicaron que precisaba incorporarse. Non
sen dificultade, conseguín sosterlle a cabeza, levantándoo
parcialmente, segundo o que permitía a súa situación. Temendo que
o seu estado empeorase de xeito irreversible, deixei que falase sen
que houbese interrupción ningunha pola miña parte.

-O meu nome é Leonardo, considerado o grande xenio italiano
até que decidín barbearme. Momento no que apreixei a
nacionalidade ferrolá. Daquela, un movemento independentista
conseguira unha demanda de vello, a independencia da Terra de
Trasancos. Unha vez convertida nunha república independente, e
grazas aos plausibles beneficios fiscais para os seus habitantes, fomos
moitos os que a recoñecemos como a nosa nova patria. Alí reafirmei
a miña sona como pintor, creando unha escola propia e sendo
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Ademais, tes unha boca carente da contundencia xusta para
proporcionarlle unha morte rápida e indolora. Véndote así, pequeno
e coas carnes continuando a figura dos ósos, malamente poderías dar
boa conta deste pobre tolleito.- Dixen finalmente, exhausto e
traizoado polo infrutuoso do meu proceder. Mais, de súpeto, e
volvendo a súa masa sobre as extremidades posteriores, incorporouse
sobre dúas patas e esbozou un xesto reflexivo, achegando unha das
súas gadoupas á queixada.

-Que es ti?- Proseguín desconcertado- Que clase de raposo de
circo veu perturbar o meu sono?

-Un lobo. Son un lobo, non teño nada de raposo! A miña
aparencia, despois de días de involuntario xaxún, é a que pode
confundir a túa percepción.

Non souben como reaccionar ante aquel portento. Un estraño
raposo que falaba con aquela soltura, non podía provir da fauna
salvaxe. Nalgún momento da súa existencia, debera ser educado
entre os humanos e segundo os seus costumes.

-E que fai tan interesante o meu rostro, para as túas papilas
gustativas?

-Tan só pretendía facer que acordaras. A miña intención era
pedirche a ese que levas contigo, e que semella ausente. Pouco servizo
fará ao teu cometido un que non é máis ca un vulto que levar ás costas.
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de carga. Sen rumbo concreto, pero coa necesidade de facer algo por
persoa tan principal, comprometinme co meu novo amigo, para
levalo a algún sitio no que puidesen aliviar a súa dor. 

Co paso do tempo, a gravidade aplicada contra o meu pescozo, facía
que os seus brazos impedisen a normal circulación de aire aos
pulmóns, o que detiña o meu paso. As paradas, debidas á sobrecarga,
facíanse cada vez máis frecuentes, afastándome do meu propósito
inicial de chegar á civilización antes da caída da noite. Abeirados no
cómaro dunha leira a barbeito, acomodaba o seu corpo sobre a herba,
mentres buscaba un lugar no que deitarme para recobrar as forzas.
Boca arriba, procurando separar a miña retina da luz cegadora,
adoptei unha postura o suficientemente cómoda como para perder a
consciencia e comezar un sono plácido e reconstituínte. Unha
superficie húmida e rugosa que se fregaba contra o meu rostro, fíxome
acordar do meu sono. Incorporándome de socate, descubrín un
cánido pequeno e miúdo que retrocedeu sen afastarse demasiado. De
inmediato iniciei cunha estratexia para o arredamento do animal, que
me sostiña a mirada reaccionando ante cada movemento espasmódico
do meu corpo convulso, cun xesto inocente, como se intuíse da miña
conduta unha sorte de xogo infantil. 

-Fóra, fóra! E arrédate do moribundo. Xa bastante está aturar o
coitado, como para finalizar a súa existencia entre os teus caninos.
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-E non será esa providencia túa, filla do mesmo mostro que saíu
do teu corpo para expandir o mal. Non deberías, en ningún caso,
facer caso dun animal famento na procura dun corpo máis co que
encher o bandullo. Pero a túa arma é coma aqueloutras que
deterioran a convivencia, da mesma feitura e composición, cunha
función definida e posta en práctica por aqueles dos que nos
pretendes redimir. Sempre por causa túa ou da túa man caemos na
mesma fosa común. 

Tras dun breve intercambio de ideas, non era quen de discernir
cal era a miña postura ao respecto. Os meus xestos diluíanse entre o
instinto máis elemental de autoconservación, que me impedía danar
a miña propia persoa, e a culpa de ser causante do meirande mal na
historia da humanidade.

-Entendo -proseguiu- que vexas na salvación desta alma, unha
forma de limpar a túa conciencia luxada por ter traído canda nós
tanto sufrimento. Pero de que serve salvar un único corpo, cando un
cambio de percepción pode traer a salvación do mundo enteiro? A
túa loita non é contra a existencia humana, é a favor dela e, polo
tanto, en contra das percepcións que a aprehenden e a someten.
Deixa, por tanto, que este moribundo sirva de alimento ao meu
espírito danado pola fame e que sacie a miña pretensión de falar
como un bispo, para volver a ser can salvaxe, ouveando e roendo a
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-Este home é moito máis que un vulto. É un artista vítima dunha
inxustiza que cómpre reparar. 

-Non deixa de ser un sentimento tan fermoso como inútil,
ademais de pouco coherente co teu destino, marcado como estigma
sobre a túa pel. Salvas a un, cando o que ansías é un novo diluvio
universal, a aparición doutras tantas pragas como as de Exipto, o
descenso do arcanxo coa espada de lume sobre os humanos
pecadores?

O seu sorriso forzado, por uns maxilares aos que a evolución non
dotara de flexibilidade suficiente para as demostracións de xúbilo,
fixo que percibise o punzante do seu sarcasmo.

-Son unha vítima de min mesmo, que intento liberar ao mundo
da inmensa dor que me lacera, que se manifesta, da man do meu
alter ego, no sufrimento deste mundo. En canto a este home,
afectado dese mal non ha perecer pola miña culpa, abandonado
nunha cuneta.

-Como vítima de ti mesmo, non sería a ti a quen deberiamos
purgar, e non facer que recaia sobre o resto da existencia unha
enfermidade que ti contaxiaches ao mundo? Non habería pecadores,
de non existir o pecado.

-Un animal mostroume o camiño e deume as armas para acabar
coa raíz do problema. A providencia nunca pode estar errada.
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DESPOSUÍR

Espertei con día claro. A pel cinguíase como nunca ao meu corpo,
e a calor apertábaa até deixarme sen alento. Incorporeime para
espreguizarme, pero a pel cominábame a permanecer quedo,
estático. Comecei a revirarme contra a súa inercia, contraendo os
músculos, buscando a maneira de botarme fóra daquel cárcere. Non
sen esforzo, desfixen o vencello que me unía aquela pel de vaca, e
funme separando, primeiro os brazos, as costas, o peito e o torso
enteiro. As pernas encollíanse para destecerse, descompoñendo
unha cadeira a reptar sobre a herba seca do eido, que crepitaba trala
presión das nádegas e o seu rozamento. Boteime fóra, separándome,
lonxe, como temendo que puidese vir tras miña, e comecei a
camiñar, espido, mais coa arma pendurada do ombreiro, cara
adiante, en posición ofensiva e cubrindo a entreperna. Aló ficaba
aquel outro eu, cheo da vontade que me impulsara até o momento
de desfacerme dela, pero sen o mecanismo que a levara até aquel
lugar, á beira do camiño.
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carne amolecida das miñas vítimas, descompostas polo tempo e a
fauna, de cuxa insignificancia facemos ausencia.

Fiquei parado diante del, sen moverme, sen miralo sequera.
Absorto nos meus pensamentos. Diante da miña pasividade, o
animal, comportándose como sería a súa condición, comezou a
arrastrar o corpo inerme, coa única forza das súas mandíbulas e a
destreza das súas patas. Nin un só laio saíu da boca do moribundo,
que se deixou facer desarmado pola miña escasa locuacidade. Era
pouco probable que rematando coa miña vida, puidese reparar o
dano feito, mais cara onde reconducir pois os meus pasos, se o
destino que considerara o meu fin último estaba amañado por aquel
contra o que debía loitar? Había entón, unha causa meirande a que
dedicar os meus esforzos?

As bolboretas, no seu inconstante deambular, tropezaban unhas
coas outras, como seareiros derrotados e borrachos á saída dunha
final de liga. As horas cinguíanse sobre min, e a noite, como sen
querer, saía de entre as sombras, para colonizar as superficies.
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Seguín, apenas sen percibir os estímulos que me chegaban de todas
partes, de cada curruncho daquela cidade ateigada e ruidosa,
desviándome só para achegarme á terraza dun bar que se cinguía
sobre a beirarrúa. Sentei. Ao facelo percibín toda a dor dos meus pés
lacerados, e un enorme formigueiro rubindo polas pernas cun fulgor
punzante que rematou por adormecelas, deixándome inmóbil sobre
o xeado metálico da cadeira. Rendido, pousei a arma sobre a mesa e
agardei a que algo acontecera.

Axiña se aproximou a min un esforzado camareiro, que tentaba
disimular a suor que asomaba polo tecido da súa camisa branca.
Achegouse a min e abaixouse para falarme amodo.

-Señor, terá que desculpar, pero neste establecemento non se pode
consumir sen o preceptivo calzado!

Acertei a miralo, virando, todo o que me permitían as forzas, o
pescozo. O meu aceno leve e cun certo ton de indiferenza, fíxoo
reaccionar de inmediato.

-Non se preocupe, señor.-Dixo, mentres pousaba a bandexa de
metal sobre a mesa e se anicaba para desatar os seus zapatos. Un
despois do outro, extraeunos dos pés cubertos con calcetíns brancos
e achegounos aos meus, que clamaban por un pouco de auga quente
e a doce suavidade dun xel de ducha. Abaixado e disposto a perder a
pouca dignidade que lle restaba, respondeu ante a miña falta
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Camiñei horas, co sol verquendo a suor aceda sobre os meus ollos
irritados. Os pés doridos, tentaban pasar sen premer sobre o asfalto.
Sentía a necesidade de seguir, de atopar na distancia un lugar no que
repousar, como destino último de todo camiñante. E aló apareceu,
ao lonxe, detrás dos outeiros polos que serpeaba a estrada. Aló os
primeiros edificios, altos como nunca antes. 

Entón chegaron os primeiros rumores de coches e outros
vehículos, as primeiras luces anunciando o serán e as primeiras
persoas que miraban para as miñas extremidades espidas, para a
miña única peza de roupa en forma de fusil de asalto ocultando os
xenitais, que abalaban sobre o seu punto de inserción, como se
desexasen ver o mundo todo que o AK 47 cubría, coa súa escura
superficie sobre eles. 

O murmurio da xente acompañábame segundo avanzaba por
entre as rúas. Seguíanme unha morea de olladas que, sen desconfiar
das miñas intencións, andaban á procura dun algo máis, como se a
miña presenza única non abondase nese contexto.

Non era quen de pronunciar unha soa palabra, o po do camiño
extinguira a lubricidade natural da miña lingua, selando os beizos e
abocándome ao silencio. Proseguín o traxecto polo medio da rúa,
coa circulación normal dun día laborable pasando a esquerda e
dereita, segundo o sentido que mandaba o ordenamento de tráfico.
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escasos segundos despois, cunha botella de auga mineral e un vaso
sobre a bandexa metálica que se desprazaba ao seu mesmo ritmo,
variando o peralte sobre a horizontal en función do ángulo da
traxectoria a seguir. Fixo espazo na mesa, escusándose por verse na
obriga de mover a miña AK 47 para poder pousar a consumición e
retirouse de inmediato, dándome unhas sonoras grazas. 

Bebín aos poucos. Grolos pequenos que buscaba se fixesen un
oco entre a seca poeira na que se convertera a miña boca.

Sen tempo para afacerme á nova sensación que proporcionaba o
fluído elemento apagando o lume da miña gorxa, vinme acosado por
unha muller que, sentando ao meu carón, comezou a acariñar a
miña arma, ollándoa con desexo mentres miraba para min de
esguello, cos ollos medio pechados e a lingua percorrendo o
perímetro dos seus beizos. O desconcerto inicial deu paso a unha
forte dor persistente na miña terceira perna, que se estendía até os
abdutores. Recuperando, até onde as miñas forzas me permitían, a
consciencia de min mesmo, levei a miña man dereita ao foco da dor,
para descubrir un obxecto estraño que, acubillado debaixo da mesa,
precipitábase contra a miña entreperna. Afastándome subitamente
da parasita que facía alimento da miña carne, busquei, sen
erguerme, os seus ollos entre as patas da mesa. Aterrecido, fiquei un
anaco esculcando entre o seu hábito mouro as gadoupas que levaba
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absoluta de interacción, collendo o meu pé dereito polo talón e
introducíndoo nun dos zapatos, para, acto seguido, proceder da
mesma maneira co segundo.

-Ben, problema solucionado, señor- acertou a dicir mentres se
incorporaba. Como temendo ter cometido un delito, recolleu a
bandexa da mesa onde repousaba o meu AK 47 vítima dun impulso
espasmódico.- As normas do establecemento impiden consumir
descalzo, pero non din nada de servir sen os zapatos. Deste xeito, se
decidiu xa, podo tomarlle nota.

O alento dun fío de voz foi quen de separar o suficiente os meus
beizos, para pronunciar a palabra auga. Impelido pola abnegación
do seu traballo, o camareiro fixo unha apreciación que tardei en
comprender, mais que resultaba innecesaria.

-Entendo que está a falar dunha botella de auga, porque de
referirse a un vaso de auga, deberá de acompañalo con calquera
outro elemento de consumo, pois a ética da miña profesión
impídeme cobrarlle un vaso de auga da billa como se dunha botella
de auga se tratase, e, por outra parte, non podo permitir que haxa
unha persoa sentada na terraza e que non consuma algún dos
produtos dos que dispoñemos e que xeran a plusvalía consubstancial
a este tipo de negocio.

O meu desánimo alentouno a introducirse no interior, volvendo
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-Si, si, segue, segue, castrón! Quero que sexas a miña cadela! Si,
vas ser a miña cadeliña!

Berraba mentres estendía o brazo co látego fortemente asido, e
golpeaba. Golpeaba unha e outra vez, berrando, mentres o padre
incrementaba o ritmo das súas sacudidas achegándose ao clímax. As
puntas do látego viraban vermella a pel do cu e das costas do cura
que tremía sosténdose das puntas dos pés e dos brazos afincados no
asfalto. Os xemidos convertéronse, despois dun golpe da súa cadeira
sobre a pel morta da finada, nun único berro continuado, que se
desfixo tras a caída do seu corpo sobre unha morta impasible. 

De súpeto, os golpes do hostaleiro cesaron, cesando tamén a súa
excitación, visible entre a as dobreces da roupa. Como un xogo que
remata en derrota, o patrón retirouse para o escuro interior do bar,
deixando ao cura desfalecido sobre a morta.

Tras dunha breve pausa, o relixioso anicouse ao carón do cadáver,
envolto sobre si mesmo e coas mans na boca, como se lambese os últimos
restos dun doce sobre as xemas. Ergueuse, de súpeto, ollándome cun
sorriso debuxado no rostro. Fronte a min, que permanecía paralizado
polo espectáculo, dedicoume unha última reverencia, mentres recolocaba
o hábito, para marchar, ás carreiras, cara o final da rúa.

Foi pouco tempo, o que tardou en aparecer unha máquina
autopropulsada das que limpan as rúas. Precedida dun forte chorro
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á boca para limpar o sangue que as luxaba. O sangue do membro
que tamén percorría as miñas extremidades até o chan. Asustado
polo regueiro incesante, estendín a man para coller o fusil que xacía
na mesa. Pero as forzas cederon en mala hora, facendo que o meu
dedo índice repousase antes de tempo sobre o gatillo, que activou o
mecanismo para perforar o peito da inocente que permanecía, allea a
todo, absorta polo magnetismo do meu AK 47. A potencia do
disparo, precipitouna de costas, desprazándoa un par de metros
sobre o asfalto da rúa. Boca arriba, tinguía a súa blusa branca dun
vermello escuro, case negro.

O relixioso volveuse cara a moribunda, que exhalaba, nese
instante, o seu último alento. Sabéndoa indefensa, abalanzouse
sobre ela, despoxándoa da roupa, que esfarrapaba coas súas falanxes
deitándoa a ambos lados do cadáver aínda quente. Subindo a sotana
até o peito e apreixándoo coa queixada, mostraba o seu cu sen roupa
interior, disposto a facerse espazo entre as pernas da finada. Irto e
lubricado polo sangue que coagulaba sobre o abdome dela, xemía
despois de cada sacudida.

De xeito case inmediato, e como se se tratase dun feito programado,
o patrón hostaleiro precipitouse cara o exterior, brandindo un látego de
tres puntas e berrando como un tolo, mentres se achegaba ao cura que
buscaba alivio entre as carnes dunha morta.
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ÁS CALADAS

A cidade ofrecíame un grande abano de currunchos escuros e non
tan cálidos como sería preciso, nas húmidas noites dos correntes. Sobre
as paredes espidas de tixolo marrón, corría a condensación da auga,
impulsadas por unha gravidade que me mantiña irto, entre caixas
baleiras de cartón e esfarrapadas fibras dun tecido sintético, que nalgún
momento envolvera un elemento de consumo, fráxil e valioso de máis,
como para viaxar sen protección.

Espertei antes de que o día chegase ao meu agocho. A mañá
espertara na rúa, espreguizando algúns viandantes, que perpetuaban a
mirada sobre un chan mollado, como se fose este quen de condensar
todos os seus pensamentos, e mostralos como nunha páxina chea de
letras, palabras, oracións fecundas, en traumas incomprensibles.

Espido, aínda, pervaguei polas beiras de todas as estradas, até
percorrer os cantos e as arestas de cada bloque de morteiro. Cunetas e
desaugues convertéronse en lugares insospeitadamente frecuentes,
familiares, dos que recoller os aspectos vitais de cada habitante,
compoñendo unha visión sociolóxica daquel lugar frío e inhumano. 
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de auga propulsado con forza contra o asfalto, foi concentrando
diante de si os restos do acontecido momentos antes. Os cepillos, a
xirar cara o interior do aparello, ían consumindo a imaxe da finada,
que se introducía, aos poucos e non sen lóxicas complicacións, no
bandullo da máquina. 

Pola miña parte, pechei os ollos e deixeime reconfortar polo laio
do aparello ao lonxe, cando xa se comezaban a percibir sobre a pel as
cómodas cóxegas da friaxe da noite. 
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O PECADO E A REDENCIÓN

Espertei novamente a causa dunha raiola de luz que, sobre as
pálpebras pechadas, devolveume á vixilia. Pouco máis dunha hora
pasara dende a miña chegada a aquel lugar, pero bastara para
facerme comprender o erro fundamental sobre o que se alicerzaba
aquel lugar. Erguinme, de súpeto, como vítima dun espasmo e, con
paso firme, abalanceime sobre o percheiro para recoller o meu AK-
47. Sentinme mellor ao tocar a superficie fría do metal, coa
neutralidade vernizada da madeira. Erguín o meu brazo dereito para
soltar o coiro do enganche do percheiro, pero unha man suave,
acompañada dun murmurio calmo, pousouse sobre a articulación,
impedíndome, sen violencia, realizar o movemento xusto, para
acometer os meus designios.

-Non, fillo, non vas precisar diso nunca máis!- proferiu unha voz
suave que proviña dun corpo máis ancho que alto, amparado por
unhas túnicas que, na súa interminable caída, disimulaban a
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A mirada sobre os obxectos, a inconmensurable altura dos predios, as
rúas inabranguibles, conducíronme a unha fila de persoas que, apegadas
a un muro, entre escaparates e porterías, agardaban. Fóra de todo tempo,
coa consciencia xusta da súa existencia, agardaban cunha única meta,
unha porta gris cuestionando a uniformidade dunha parede branca,
sempre branca, agás polos corpos que se cinguían a ela, como siluetas
esculpidas de dor sobre as superficies. Todas as formas da dor, coas cores
da dor estigmatizando a pel do rostro, as mans, impregnando as roupas,
os cheiros que, sobre figuras dobradas sobre si mesmas, emanaban
inundando todas as pituitarias posibles, incluso a das paredes que, no seu
branco nuclear, recuaban sobre si, formando engurras e distorsións, nun
aceno de desprezo absoluto e un noxo inmenso.

Apenas un bocado mastigado até a esencia e unha peza de roupa, se
cadra algo de auga fresca sobre o rostro, as extremidades e a
impudencia daqueloutras menos visibles. Todo o que se agardaba por
tras daquela mancha gris sobre tanto branco inmaculado. Aló, o meu
primeiro alimento en días, roupa da que botar man e as primeiras
oracións de consolo. O meu silencio, refería a máis grande desgraza, a
máis pertinaz inxustiza, aquela que debía ser asumida coa resignación
propia de quen aínda espera algo peor. O meu AK-47 pendurado dun
percheiro á porta, agardando polo meu arrepentimento.

Caín sobre min, ás caladas e deixeime repousar no interior daquela
mancha, consumíndome aos poucos.
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negro figurante. O golpe afastouna de min, facéndoa caer de costas,
uns metros máis atrás. Espreguicei as miñas extremidades anteriores
e recollín o meu AK-47 a tempo de acalar un berro doente que se
abalanzaba sobre min, cunha forza e unha determinación inusitadas.
O corpo sen vida resoou sobre sobre as paredes, despois do estalido
seco do percutor, antes de que a bala se proxectase cara o corpo
agora exsangüe. Detívenme un instante, como cavilando sobre a
miña obra. Ollei ao meu redor, sen querer agardar nada do meu
entorno máis inmediato. Pero aos poucos, as mentes que até entón
permaneceran ausentes, foron erguendo o corpo físico e, sen mostrar
nin sorpresa, nin xenreira, nin ofuscamento ningún na percepción
dos seus sentidos, abrazaron a luz que o exterior facía intuír dende a
mancha gris na parede que agora se tinguía de sangue, mostrando o
seu verdadeiro cariz.

Agardei a que saísen todos, antes de precipitarme cara a porta.
Apresuradamente, deixeime iluminar pola claridade do día sen
decatarme da presenza dun bichón frisé, que tiraba do corpo
exhausto dunha señora deteriorada polos anos e pola apatía.
Alterado polo encontro, o bichón aferrouse á miña perna con ambos
maxilares pechados sobre carne e óso. Absorto no meu obxectivo
único de afastamento, corrín sen decatarme que algo apertaba os
seus dentes sobre unha parte esencial da miña fisionomía.
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conformación daquel corpo. A indefinición das formas, a penetrante
ollada duns ollos afundidos na conformidade e no odio, saíndo do
escuro inverno da peza que lle cubría o cranio, fixéronme recuar ao
virarme para observala con detemento.

-Non señora, permítame a miña arma. Ningún mal que lle poda
atribuír, sairá da miña man.

Aferrouse ao meu brazo, coa man que antes tan só repousaba
sobre el, permanecendo calada aínda uns segundos, antes de que eu
fixese firme a miña determinación de acabar coa concatenación de
movementos que me levara a aquela postura. Pero ela abaixou a
cabeza, escurecendo aínda máis un rostro pálido e raquítico pola
idade e a carencia de vitamina D. Notei como os seus dedos
perforaban a miña carne, apertando a cada instante con máis saña o
meu brazo magoado. O seu silencio contrastaba coa determinación
das súas mans sobre o meu corpo, que pretendían afastarme do AK-
47. Ao meu redor, os corpos inermes dos homes e mulleres que
repousaban naquel espazo, apenas podían erguer a cabeza, para
satisfacer unha curiosidade máis propia doutros tempos, nos que a
resignación non diminuíra a súa capacidade de sorpresa e interese
ante os máis insignificantes acontecementos da vida diaria.

Espelido por un sentimento a cabalo entre o medo e a estrañeza,
acertei a erguer unha perna dirixida cara o abdome daquel branco e
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ALENTO

Arrastraba unha perna ao camiñar, varrendo o luxado da estrada co
meu indesexable acompañante. Tan só a frouxidade dos seus gruñidos
facía permisible a súa presenza.

Percibía as miradas reprobatorias que se cinguían sobre min.
Paseantes ociosos ou aqueloutros que sucumbían á presión dos días,
camiñando ás présas, ateigando as rúas, dun lado para outro,
dedicaban un instante para censurar a miña aparencia, a do animal
que se arrastraba, por vontade propia, ao meu carón. Era quen de
diferenciar os murmurios que falaban de nós, as olladas de esguello, as
innumerables expresións de desprezo, nunha linguaxe xestual que nos
afastaba deles a cada intre. 

A multitude fíxose voces que se confundían na miña cabeza,
empoleirándose nela. A medida que medraban no meu interior,
aumentaba a velocidade e a lonxitude dos pasos, que se viraban dor no
interior das extremidades posteriores, cara as coxas. Tan só un
vehículo único, na extenuación, arribou á miña beira, portando un
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deterse aos poucos. O Si inicial, comezou a percorrer toda a escala
sonora, até perderse como un fío de voz entre a multitude. Deixando
que o corpo inerte caera polo seu propio peso, acomodeime sobre o
asento, e agarrei os brazos do automóbil, xusto no seu último alento
antes de esmorecer e deterse de todo. Deixei que o vehículo me levase
lonxe, fóra dos límites da cidade. Viaxei durante horas, vendo pasar os
distintos ambientes que circundaban a urbe, e que me afastaban dela.
Coa distancia, fun apagando o sol no meu constante evoluír, até que na
anoitecida, parei a unha beira do camiño e, caendo sobre o asfalto
aínda quente, respirei fondo e, como se dun sono arroto se tratase,
botei fóra canto me contaminaba por dentro.
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asubío agudo nun incuestionable esforzo por adiantarme. Un vehículo
de carga, dotado de tres rodas e unha cabina do tamaño xusto do seu
ocupante, que se apertaba con desmedida forza aos brazos que
substituían ao preceptivo volante. O motor apenas dun ciclomotor,
nunha estrutura que sobrepasaba as fronteiras da razón, no que a
enxeñería se refire, superando os límites de carga establecidos pola
empresa construtora, era quen de afinar un Si sostido, claramente en
disonancia co resto de notas harmonicamente estrondosas, que
configuraban o ir e vir dun todo perfectamente engraxado, que
conformaba as engrenaxes internas da cidade.

O vehículo, como un cravo no meu cerebro, converteuse nun
membro máis do meu esfarelado organismo. Unha dor incisiva
percorreu a miña columna, até o epicentro da percepción,
expandíndose despois até as terminacións nerviosas máis afastadas,
provocando, ademais do malestar físico, a xenreira de mil bestas en
debandada. 

Parei de súpeto, deténdome absolutamente e, abrindo os brazos,
enfronteime ao mundo todo, berrando un necesario silencio!.
Dirixinme con paso firme ao vehículo que, a duras penas, avanzaba
laiándose pola súa escasa sorte. Abrín a porta separándoa do corpus e
introducín o AK-47, premendo o percutor repetidas veces, até que o
corpo do que guiaba asomou pola outra beira e a máquina empezou a
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A PORTA DE SAÍDA

Cinguíronse sobre min as horas. Unha tras doutra, trouxeron a
escuridade e a friaxe da noite, a xeada tardía e o sol da mañá. Acordei
coa fame a unha hora prudente, como se a prudencia fose unha
característica propia das horas. Botei unha ollada ao redor, os
prados, as árbores, o rumor do que semellaba ser un río ao lonxe,
leváronme a pensar que os elementos, xa propios, do que se
consideraba un suntuoso almorzo, ficaban o suficientemente lonxe,
como para que a miña necesidade virase cara o frugal e diurético
baño de froitos silvestres.

Os pasos eran decididos, en sentido oposto aos da cidade da que
escapara, horas antes. A luz da mañá, axudaba a espreguizarme,
infundindo en min unha sorte de vitalidade positivista, como se fose
quen de crer na fermosura do que me rodeaba, a súa esencia, lonxe
da desfeita humana. Resoaba aínda no interior dos meus ouvidos, o



Vattene!

63

tantas superficies, peles mornas e suadas, coas formas do tecido
aínda tatuado. O son da auga fría a correr, en pías brancas
inmaculadas, coas fendas do tempo marcando a traxectoria até o
desaugue final. Mans duras pasando sobre o rostro, que se volvía
contra unha toalla aínda húmida da noite anterior, que penduraba
engurrada sobre un cravo na parede. Uns que espertaban e saían da
boca das vivendas, as mulleres coa bata entreaberta, limpando coa
auga sucia, que calaba as miserias do chan do resto da casa, un portal
do que fuxían os aromas a fogar que os facían únicos. O sumidoiro
que acollía os males todos, como querendo tragar as súas propias
palabras.

Unha parella, aínda ao lonxe, camiñando en sentido contrario,
sempre na mesma dirección, clamou porque me detivese a mirar
analizando pormenorizadamente o decorrer do que estaba por vir. O
paso rápido do home, dificilmente igualado por unha muller máis
baixa e máis miúda do que el, que tentaba aferrarse ao seu brazo, en
forma do que comunmente se denomina ganchete. Visiblemente
alporizado, facía o posible porque a muller non puidese conseguir as
súas pretensións. Sen deterse nin un segundo, desprazaba o brazo
cara adiante, no momento en que ela, visiblemente afectada polo
esforzo, acadaba apertar con ambas mans o antebrazo. Ela, nun
inxustificado xesto de submisión, pregáballe que lle permitise
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balbordo das rúas, os berros de desespero dunha poboación
alienada polo frenético da súa propia inercia.

Ao lonxe, deixábanse ver xa as primeiras casas illadas, próximas a
un pequeno núcleo que compuña un breve conglomerado de vías,
rúas e pequenas estradas que se imbricaban entre os predios de
distintas alturas e feituras. Non sen certa decepción, continuei o
camiño que me conducía canda elas, co mesmo paso firme e
disposto, reafirmado por todo o feito e visto até entón. As escasas
semanas de periplo, serviran para esquecer ,en grande medida, o
meu cometido, a ansia de salvación propia e allea, xa que, lonxe de
responder á comanda dun ente superior, alter ego da miña
malograda esencia, era a humanidade mesma a fornecer de motivos
para a súa propia autodestrución. Se acaso, sexa o froito da miña
esquizofrenia, a toa de reverberacións odiosas que, a indefensión do
individuo debe asumir dende que entra en contacto co mundo.

Abriuse a min, unha vila que comezaba a espertar. Xentes que
sacudían a roupa polas fiestras abertas todo canto lles daba, cos
cheiros acugulados da noite, buscando a saída precipitadamente,
dunha estancia que loitaba por contelos aínda un pouco, facéndose
perceptibles ao meu paso pola proximidade que nos unía,
facéndome partícipe dun espertar monótono e feito norma. O olor
da sosa, nunha pastilla de xabrón fregada mil veces contra outras
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adestrado para este fin, entendo o seu malestar. Comprendo os
motivos polos que a vida diaria pode levarnos a desenvolver actitudes
pouco correctas, vertendo toda a nosa ira sobre as persoas que temos
máis perto e cos que compartimos as nosas mellores horas, os nosos
seres queridos. Coñecedores desta problemática, as ONGs como a
miña, temos programas de recondución da violencia, soportando todo
o peso de cargas como a do traballo, nos nosos sufridos ombreiros.
Polo tanto, invítolle a descargar toda a súa cólera, no canto de sobre a
súa parella, sobre o meu sufrido corpo voluntario. Non lle faga mal á
súa dona, ela non o merece. 

De inmediato, sen permitir apenas que unha palabra máis saíse da
boca do adolescente, o home ergueu un brazo sobre o rapaz,
levándoo sobre o seu rostro sorrinte, que se inclinou sobre si mesmo
antes de precipitarse ao chan.

Mentres o home castigaba os riles do coitado, que permanecía
deitado sobre a beirarrúa, a muller asentía compracida, coas mans
recollidas sobre o peito. O mozo, entre queixas, proseguía coa ladaíña,
incitando ao home para que continuase liberándose de toda a xenreira.

Os meus ouvidos incrédulos, afastáronse da escena, para correr
novamente cara o exterior da vila, lonxe daqueles actos horrendos, de
xente alienada por solucións sostibles, aquelas que efectivamente
sostiñan o statu quo.
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camiñar ao seu carón, ao que el respondía cun sonoro e evidente
gruñido. As súplicas, semellaban exasperalo aínda máis, ao que a
impetrante respondía cun laído fino e apenas audible. Farto xa de
toda interpelación, volveuse violentamente cara ela, increpándoa
para que calase. Mais, de súpeto, foi un rapaz novo, longo como
unha vara, pero máis ben miúdo, de pel branca e fina, quen se
interpuxo entre ambos, dirixíndose ao home, cun sorriso inalterable,
como dono dunha inocencia infinda. A súa aparencia, apenas podía
facer intuír a incrible valentía daquel mozo. Enfundado nun chaleco
verde, cunha lenda que apenas era quen de distinguir, facía fronte á
hostil conduta daquel home, máis ben groso, que ben podía
arrebatarlle, cun só golpe dun dos seus brazos inmensos, toda forma
de vida daquel corpiño adolescente. Mais, o neno, co sorriso ás
costas, facíalle xestos amables, invitándoo a depoñer a súa actitude.

Incapaz de escoitar a conversa entre ambos, e vítima dunha
curiosidade sen precedentes, apresureime a dar os pasos xustos para,
sen intervir na escena, percibir o que alí se estaba dicindo.

-O meu nome é Anselmo, son voluntario dunha ONG que ten por
cometido, o de impedir os malos tratos no fogar, o que se coñece por
violencia doméstica. Nós intercedemos, facendo que a violencia, como
neste caso, do home cara a muller, repercuta nos voluntarios, que
coma min, velamos polo benestar das familias. Eu, perfectamente
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ROMA CITTÀ APERTA

O verde murcho de vellas árbores lampiñas, amparando a sombra
nas axilas, con irtos tecidos de freganzo espurio, con aroma a
fresquío. Era como se esa Roma tivese inicio nese preciso momento,
tras cada ponla, cada sórdida boca desdentada, tralo acne supurante
dun talo imberbe. O bosque, onde o ar mudo levaba o seu rumor de
silencio.

Observaba eses homes pasar, moi perto, lambendo coa súa ollada
o meu último alento, sen identificarme en absoluto, educados nunha
vida que xa non era a miña, na última forma histórica do bosque.

Quen? Pasolini, pausadamente pechando a gabardina para
descender a un Tévere neboento. Un observador que non fuxía, que
non recuaba nunha Roma caduca. Onde ficou a quentura dos pasos
nas historias doutrora, nas que a lareira facía gañar intensidade ao
relato?

Falaban da tradición que persistía alén do tempo. O saber que se
confundía nos pasos que conformaron a senda. Esa historia da que
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Corrín por rúas que se ían facendo máis e máis estreitas, até que
viraron nunha senda de apenas un metro de ancho. As silvas a ambos
lados, facían que temese saírme do camiño. Por primeira vez en
moito tempo, tiven medo a mancarme, verdadeiro temor ao dano
físico. Un medo que crecía no interior, como aflorando do
subconsciente, pero que viña de fóra, de todo canto o meu eu fora
capaz de asimilar durante o camiño e que o meu alter ego asumira xa
había moito tempo. Non o cansazo, senón ese inmenso terror foi
quen de frear o meu paso, que se converteu nun camiñar pausado,
tutelado pola cautela. 
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PAISAXE

As cores mesturábanse no meu avance, nun líquido de acuarela
que ía tinguindo a paisaxe dun pálido amarelo, que reflectía a luz do
sol cara un ambiente xa de por si saturado. Os espazos abríronse ao
meu redor, facendo un baleiro en torno ao que a distancia do
horizonte, alumeada por unha inesgotable fonte de luz, permitíame
camiñar cos ollos pechados, como nunha chaira sen obstáculos, sen
medo a tropezar. 

A calor, deitaba pingas salgadas de suor sobre a pel, que
descendían paseniño, facéndose camiño entre o tecido que a cubría.
Daquela sentín a dor da ferida aberta, que o frisón biché insistía en
perpetuar sobre o meu nocelo. Os seus gruñidos, xa inaudibles,
traducíanse en pequenas vibracións das cordas vogais, transmitidas
pola concavidade da caixa de resonancia do seu padal, e
amplificadas até repercutir na ferida, hipersensible xa por todo o
salgado excreto.
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falaban, tiña apenas os días que a pobreza deixou agromar da
memoria cambiante. Daquela, non era máis que a ignorancia dos
que mudaron cos tempos, virando sobre o círculo concéntrico do ser
como a xente.

68



Vattene!

71

-Por que?- acertei a dicir, ao tempo que tomaba aire, inchando os
pulmóns lacerados pola falta de hidratación e a asfixiante calor, que
os aburaba.

-Para facer boa educación, debemos queimar os libros de
psicoloxía, pedagoxía e didáctica, reescribir a historia e esquecernos
de todo o aprendido até hoxe, permitindo que as cen formas de
expresión da inocencia, sexan quen nos guíen.

Pareceume demasiado breve o noso encontro, porque, xusto no
momento de pronunciar este fugaz discurso, incorporouse dirixindo
o seu rostro iluminado cun cálido sorriso cara min, e despediuse cun
leve xesto da man erguida.

Vino afastarse durante uns segundos, até que desapareceu, trala
intensa luz que ocultaba o horizonte.

Erguinme de seguido, para continuar o camiño, cos folgos cos que
me fornecera a auga que me bañara por dentro e por fóra. Proseguín,
sen tentar adiviñar a ruta correcta, até que, sen auga e sen alimento,
fiquei parado, sen o ánimo necesario para continuar, agardando o
alento xusto que me espertase do meu letargo, ou a morte, en
ausencia deste.
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O camiño facíase a cada intre máis arduo. Os pés soterrábanse
nunha area, que impedía os meus máis elementais desprazamentos.
A luz, pola súa parte, impedíame discernir calquera destino posible,
nun horizonte que se viraba máis claro, obrigándome a pechar os
ollos e afrontar a marcha cos brazos estendidos, como querendo
apalpar o futuro máis inmediato, no desconcerto propio dun lugar
no que todas as direccións eran posibles.

Vencido polas circunstancias, comprometidos os azos, vítima do
cansazo, din co peito na area, para non erguelo máis, abrasado pola
quentura das superficies, sedento e sen apenas folgos para solicitar
auxilio. Perdín, entón, o coñecemento. Descoñezo o intervalo no que
permanecín, inmóbil, baixo o sol que perforaba, en min, as formas.

Só a friaxe dun fluído sobre o meu corpo, foi quen de darme o
ánimo xusto, para abrir os ollos, e, incorporándome levemente,
identificar a fonte da que emanaba o reconstituínte líquido
elemento. Un home, de apenas cincuenta anos, sen grandes
características que definisen a súa fisionomía, termaba dunha garrafa
de auga, sobre o corpo fumegante, deixando verquer a auga que
contiña no seu interior. Varios grolos breves, pero continuados,
permitíronme ser dono novamente das miñas palabras, para lanzar
unha única frase ao ar, que entendeu de inmediato.
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FINALE

-Unha historia moi interesante. Leva percorrido moito, o que me
lembra o tempo no que fixen unha peregrinación entre Xinzo e
Celanova. A devoción que malgastei naquela viaxe é tan só
comparable ao seu mal gusto no vestir.

O coche prosegue o traxecto, mentres o meu acompañante, volve á
circunspección inicial, despois de tan longa narración. Reflexivo en
extremo, cingue a ollada ao horizonte, mentres con ambas mans
acariña o seu fusil, que repousa, coa culata no chan, sobre a súa
entreperna, estendéndose logo até o peito.

Obviando este seu acto reflexo, e tentando non indagar sobre os
seus pensamentos, inquiro:

-Vai facer logo o que lle dixo ese home? Iso de queimar os libros
de psicoloxía e demais?

O silencio máis absoluto cínguese entón sobre a nosa conversa, no
momento no que, ao lonxe, as primeiras construcións, indicios
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innegables da existencia de certo grao de civilización por aquel
inhóspito entorno, asoman xa sobre a liña do horizonte.

Unha pelica gris sobre o bafo da cidade, eslue os perfis dos
edificios máis altos, na distancia. Aínda non son quen de escoitar,
máis que o restrouso monótono do Jeep que nos acompañou todo o
traxecto. Ás dificultades propias para o avance, que proporciona un
firme desgastado polas inclemencias do deserto, súmanse agora as
horas, o devezo inmenso pola chegada que non chega e a presenza
ameazante do copiloto, que olla ao lonxe, enxergando o sabor acedo
da súa vinganza.
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