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a vella taberna da Roxa en chegadas estas horas hai xa pouca xente. No inverno 

os seareiros recóllense cedo: as febles luces do escaso alumeado público son 

máis febles aínda coas baixadas da tensión eléctrica que se producen cada vez 

que chove ou ventea un pouco, e non é cousa de volver á casa ás apalpadelas... 

 A Roxa, dende detrás do mostrador renega da compañía eléctrica e de todos cantos 

nela traballan : “¡Xa me acabaron con dúas neveiras e agora hanme derrama-lo televisor! ¡ 

E esa si que non lla perdoo! ¡O único televisor a cores da bisbarra, que para algo o trouxo o 

meu fillo da fábrica onde traballa na Alemaña!” 

 E ti sénteste un pouco máis seguro aí, no teu recuncho, esvaecido entre o fume do 

cigarro que apuras, nun lusco e fusco de luces mornas e as sombras atrevidas, suxeitando a 

copa de licor nunha man e vixiando a escena sen mover a cabeza, so co inapreciable 

movemento dos teus ollos, coma unha ave de rapina na procura dunha presa. Dende a túa 

privilexiada atalaia espreitas á Roxa voceando tras a barra, ós xogadores de brisca da mesa 

que está onda a fiestra, ó velliño que fuma e tose a eito, que só para nese cometido para, de 

cando en vez, tomar un pequeno grolo dunha copa de augardente de herbas que logo 

deposita, agarimosamente , riba da mesa. 

 Mais a túa atención está fixada noutro mozo, máis ou menos da túa idade, que non 

da parado un intre no mesmo sitio. Abanea un pouco, pero non deixa de beber, de botar ó 

corpo esas fechas compulsivas de quen quere afogar algo máis que as penas, remorsos, 

quizais. De cando en vez semella que fala consigo mesmo, xesticula e termina batendo coa 

man nas vellas táboas marcadas a lume polos cus de centos de cuncas dese acedo viño 

tinto, fillo recastado de albos bagos vizosos importados de terras resecas trocado en escuro 

pola máxica tinguidura duns cuantos acios de tinta femia. 

 Logo acouga uns intres e bota, perdiches a conta xa cantas veces, a man ó peto 

dunha chaqueta enchoupada de fría auga de finais de outono. Case tremendo saca un sobre 

branco moi lixado e un papel engurrado e estirado moitas veces xa, un folio branco tan 

pregado e despregado que é xa case translúcido, unha carta que sabe de memoria. 
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 Escoitas as súas queixas cando a dona da taberna negase a lle servir máis bebidas 

alcohólicas. Entón ciscou unhas moedas na barra e botou a camiñar cara a porta. Tropezou 

contra dunha sela e faltoulle pouco para dar co seu corpo no chan. De alí a un pouco era 

negrura na negrura da noite. 

 Cando a taberneira recollía os cartos decatouse de que o sobre e a carta quedaran 

enriba do mostrador e dispúñase a guindar con eles ó lixo, mais , pensando que o seu dono 

ó mellor os botaba en falta, decidiu deixalos onde estaban, non fora a ser que lle dera por 

volver en busca deles e co que levaba bebido...¡quen sabe a que podería armar de non 

topalos! Ela levaba moitos anos axudando a apagar todo tipo de sedes e sabía ben que 

dunha persoa bébeda pode un esperar calquera cousa. Así que decidiu deixalos onde 

estaban e dirixiuse ó fregadeiro, a rematar de fregar a louza do bar e da casa. 

 Entón decides aproveita-la ocasión. Érgueste con moita calma, achégaste 

disimulando ó mostrador e, cun movemento case felino rapinas a carta e o sobre esquecidos 

e, coma un lóstrego, acubíllalos debaixo da túa gabardina. Logo, dende o extremo do 

mostrador preguntas ó que debes. A Roxa contesta mecanicamente, sen levanta-la vista do 

fregadeiro , esmagas a cabicha do teu pitillo nun vello cinceiro, deixas unha moeda enriba 

do mostrador e, con moita calma saes da taberna. 

 A uns cinco ou seis metros do establecemento botas a correr coma un tolo. Buscas 

un lugar ó socairo do vento e a chuvia, axudado da esmorecente luz do teu esqueiro vas 

descifrando unha mensaxe roubada: 

 “ Xaén, doce de novembro de mil novecentos setenta e catro. Meu querido esposo: 

O motivo da presente e o de comunicarche que, dentro duns días, se Deus o quere, 

estaremos de novo xuntos. Así poderemos pasar xuntos as festas do Nadal e o Aninovo. 

 Eu desexaba que fose unha sorpresa, máis como non coñezo o lugar onde resides e 

traballades actualmente, coido que será mellor que me estás esperando na estación do tren. 

Uns días antes da miña partida, mandareiche un telegrama confirmando o día e a hora da 

miña chegada. ¡Non se me dan pasado os días esperando en volver a terte entre os meus 

brazos. Sen máis despídese de ti a túa muller, que devece por te bicar unha e mil veces” 
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 Un garabato para ti inintelixible pechaba o escrito que estabas violentando.  

-¡A túa muller! ¡Así que era iso!                                                                             

Por puro instinto a túa man baixa coma un lóstrego ó peto e apreixas con forza as 

cachas anacaradas da túa navalla, a túa vella amiga que migrou dende a fría caixa das 

ferramentas ó calor pegañento do teu corpo, esperando nin ti mesmo sabías o que: unha 

palabra máis forte cas outras, unha burla, un insulto, unha provocación... 

 Coñecente, aínda ás escuras, de tódolos recunchos do vello vieiro empedrado de 

lousas esvaradías, apuras decidido o paso. E no ar ecoan os salaios, os respirares 

entrecortados, o alentar daquel que non rexe co seu corpo nin co seu espírito, de alguén que 

loita contra da chuvia e o vento desta noite de invernía, de quen pelexa e contra si mesmo. 

Non tes tempo nin a pensalo. 

 A noite escura fulxiu de aceiro e un murmurio seco apagou, por un intre o zoar dos 

piñeiros. 
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quel fora, tradicionalmente, un pobo tranquilo, antigo, indeciso entre acada-lo 

azul do ceo correndo monte arriba ou baixar a ollarse no espello salgado das 

augas da ría. Un histórico movemento pendular facía que durante moitos anos 

os veciños foran establecendo os seus asentamentos nas bagoadas e fértiles vales, nas 

ladeiras protexidas dos fríos do norte, namentres que, outras veces, o fluxo expansivo da 

poboación dirixíase cara á costa e á ribeira. 

A xente deste pobo é traballadora, pacífica, saudosa e ¿por que non? festeira cando a 

ocasión así o pide, e cando non o pide, tamén. Non hai parroquia que non celebre as súas 

festas por todo o alto, con procesión, foguetes, verbena, cabaliños e rosquilleiras. 

 Os homes e mulleres deste pobo labran as ricaces terras que, pouco a pouco van 

roubando ó monte; outros dedícanse á pesca, en pequenas embarcacións artesanais, e o 

marisqueo, cando é o tempo. Algúns traballan na capital ou en pequenas industrias dos 

arredores,mais, a maior parte dos homes, sobre todo os máis mozos, emigran a Alemaña, 

Bélxica ou Suíza, en busca dunha vida mellor.  

 Ultimamente moitos atopan o traballo e os salarios que na súa terra non lles poden 

ofrecer nas plataformas petrolíferas. Por iso non é nada raro atopar mozos deste pobo nas 

costas de Venezuela, México ou no Mar do Norte. ¡Que festa arman cando se volven 

atopar cos seus , sobre todo no verán! 

 E así seguiría sendo todo se non fose polas alarmantes noticias, rumores, máis ben 

que ían chegando: unha autoestrada de peaxe ía tronzar o pobo pola metade, levando por 

diante monte e propiedade, casas e terras de labor, eidos e comareiros, camiños, 

corredoiras, fontes, présas e regatos e lavadoiros…Alguén chegou a afirmar que ata 

arrasarían coa igrexa, o adro e o vello camposanto. 

 Detrás dos rumores foron aparecendo xentes forasteiras: topógrafos, enxeñeiros, 

avogados, rexistradores da propiedade…Empezaron as conversas cos propietarios das 

casas e terras afectadas e as primitivas benandanzas e desacougos foron tomando 
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corporeidade. Ben cedo souberon os veciños que as augas non ían correr polo seu rego: a 

uns ofrecíanlle, polas terras de labor, o mesmo que a outros polas súas de baldío; algúns 

recibirían polas súas casas o mesmo que outros pola eira; no Rexistro da Propiedade apare-

cían moitas menos varas das que figuraban nos testamentos dos devanceiros; ninguén sabía 

a que se ater. Moitas persoas protestaron e presentaron demandas, mais non tardaron en 

chegar decretos de expropiación e ordes concisas de empezar as obras canto antes. 

 Así foron chegando á vila as primeiras máquinas: escarvadoras de afiados dentes de 

aceiro, planadoiras, formigoneiras, guindastres e uns camións de rodas xigantescas, como 

endexamais por alí se viran.  

E coas máquinas foron chegando tamén os primeiros peóns, operarios, capataces, 

maquinistas, camioneiros, enxeñeiros… 

 Aquel enxame de homes e máquinas comezou pronto o seu labor: rillaron outeiros, 

abriron fendas nas entrañas mesmas do monte, rechearon fonduras e barroncas. Mais tamén 

arrincaron árbores centenarias, cortaron camiños seculares, desviaron canles de auga e 

provocaron, coas cargas explosivas, sustos de morte ós veciños e grechas nas súas 

vivendas. 

 Fartos de inxustizas as xentes empezaron a facer público o seu malestar: 

celebráronse asembleas de veciños, decidiuse parar as obras poñéndose diante das 

monstruosas máquinas, remitíronse cartas e telegramas ás autoridades, escritos á prensa. 

Sóubose que noutros concellos e bisbarras tamén a xente protestaba contra dos abusos da 

concesionaria das obras. 

 Algunhas organizacións políticas de oposición ó réxime decidiron tomar parte no 

asunto: editaron panfletos, deseñaron pegatinas, fixeron pintadas, redactaron escritos de 

solidariedade cos afectados, propuxeron alternativas, e, por fin, nun esforzo conxunto 

convocaron unha manifestación na capital da provincia na que participaron milleiros de 

persoas. 

 Todo foi inútil. As autoridades responderon enviando as forzas da orde a disolver as 

concentracións e a protexer a maquinaria contra da ira dos sabotadores. Mais, así coma 
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despois do trebón ven a calma, as liortas foron esmorecendo aos pouquiños. Os veciños, 

que remedio, foron aceptando o novo estado das cousas; a empresa, pola súa banda, cedeu 

moito máis do que tiña previsto: estudiáronse novos prezos das terras e as vivendas, 

propuxéronse algunhas alteracións no trazado orixinal, repuxéronse camiños e regadíos. 

Foron xurdindo así, logo de ofertas e contra ofertas, amaños, apaños, acordos e 

conformidades. 

 Os partidos políticos, ocupados agora nas lideiras electorais, pronto esqueceron un 

problema que queimaba por demais. O novo clima social, que estaba a soterrar a 

imposición para trocala polo consenso, rematou coas poucas reticencias que, contra da 

construcción da autoestrada, ían quedando. En pouco tempo as enormes máquinas foron 

consideradas coma un elemento máis da paisaxe e os homes que as manexaban foron 

aceptados coma novos veciños. 
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as noites de inverno a xente recóllese cedo na casa, e máis nunha noite coma 

esta, de vento, néboa e chuvia. Polo camiño que pasa a rentes da casa a señora 

Ofelia hai tempo que non pasa ninguén. As luces acesas e as contras 

entreabertas confiren á casopa da señora Ofelia o cariz dun diminuto faro nun 

mar de escuridade. 

 Paralizada polo medo, só a forza desatada do teu pai fai que arrastres os teus 

pequenos pés dende o balado que pecha a propiedade da vella curandeira ata a porta da súa 

vivenda. Así como o teu corpo se resiste a moverse, a túa mente négase a crer o que estás a 

pasar. Sénteste coma nun deses pesadelos que, cando eras pequena facían que espertases a 

berros. Tamén agora a túa nai trata de que baixes a voz, máis non con agarimos de arrolos e 

mornas mans delicadas acariñando as túas meixelas para que volvas coller o sono feliz, 

senón tentando selar os teus beizos pregándoche por Deus que non berres, que alguén pode 

espertar, que as paredes escoitan... 

 Na cociña de butano ferven a cachón dúas potas con auga. 

-¿Onde vai ser, señora Ofelia? 

-No alpendre. 

-No alpendre, coma as bestas...! 

 -E logo ¿que queredes? ¿ Que a meta na miña cama?. O alpendre esta máis que 

limpo, hai moitos anos que non resgarda o gando. Ten luz eléctrica e unha cama de castaño 

coas sabas limpas, vellas, iso si, pero limpas. Decatariadevos de que o alpendre a parte da 

casa que queda máis desviada do camiño; se, por un casual alguén pasase , que o dubido 

moito coa noitiña que se quedou, non oirá nada. Porque ...a rapaza non chegou a tomar as 

herbas que vos din ¿ non é? 

 Un silencio afiado espetouse nas vigas do alpendre. 

 -Idea preparando, que vou pola auga quente. 
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 Entón debrúzante na cama; a túa nai sóbeche o vestido e quítache as bragas. Sen  

deixar de recitar os misterios do Rosario,levanta o teu corpo e estira, como boamente pode, 

unha vella toalla baixo das túas nádegas núas. 

 Ti a penas opós xa resistencia. O feito de que aquelas persoas que adoraches dende 

nena, aqueles polos que sacrificaches soños e proxectos estean dispostos a permitir que 

deturpen as túas entrañas, que esmaguen o teu seo sementado e xerminado de vida, que 

acaben quizais para sempre coa túa capacidade de crear unha nova existencia, tente 

abraiada, atordada, rendida. 

 ¡E todo por unha honra, os que dirán, rexoubes mal intencionados, o estigma dunha criatura 

filla do pecado...! 

A señora Ofelia é unha muller entrada en anos, moi coñecida e estimada en toda a 

parroquia, e aínda en toda a bisbarra. Dende moi nova tivo que loitar contra da fame e a 

soidade para sacar adiante a semente que o seu Ramón deitara no seu seo antes de marchar 

para as Américas para nunca máis volver. O seu fillo querido, a luz dos seus ollos, morreu 

antes de cumprir os seis anos, seica dunhas vexigas parvas. 

Amais de persoa amable e traballadora, a señora Ofelia ten gañada merecida fama 

como curandeira. Hai anos foi tamén parteira, máis hoxe practicamente tódalas mulleres 

van dar a luz ós hospitais. Algunha malas linguas – que de todo hai neste mundo- deixan 

correr o conto de que é media bruxa, que bota as cartas para adiviñar o futuro e , os máis 

atrevidos, chegan a afirmar que recompoñía virtudes, elaboraba feitizos de namorar , 

sacaba o mal de ollo, coutaba malos aires e sandaba doenzas do corpo e da alma que nin a 

menciña nin a auga bendita eran capaces de curar. 

A señora Ofelia, baixiña, cabelo branco e cara de mazá engurrada, volveu ó 

alpendre coa auga quente. Alí, unha muller de mediana idade segue a apreixar a unha moza 

nova, case unha nena, contra do camastro que noutros tempos foi leito da dona da casa e do 

finado seu home, morto hai xa moitos anos, nunha escura calella do máis escuro arrabalde 

da cidade de Bos Aires.  
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Un home alto e de constitución forte percorre unha e outra vez o reducido espacio 

que delimitan as vellas paredes de cachote do alpendre, ó tempo que xura con rabia. 

- ¿Empeza dun carallo dunha vez, ou imos estar aquí ata mañá? 

- Cala, home, que as cousas feitas con présas non rematan ben. 

- Con calma xa lle fixemos nós a esta ; traballo lle custou a miña muller empreñar, 

e velaí ten o resultado. 

Fóra a noite era escura coma a boca do lobo, e á chuvia e á néboa pronto se sumou 

o bruído do vento, coma o xemer de ánimas en pena. 

- ¡ A ver, acabe dunha vez, recoiro! 

- ¡Por Deus, non o fagas máis difícil do que xa é...! falou a súa muller, engulindo as 

bágoas que baixaban polo seu rostro e a súa gorxa, namentres apertaba aínda con máis 

forza os brazos, as mans, o corpo enteiro daquela que era carne da súa carne. 

- E que, en chegando a este tempo é xa moi difícil botar abaixo o que está feito. Se 

viñesedes aínda que só fose quince días antes...-rosmou a señora Ofelia, a xeito de 

desculpa.- ¡E non berres tanto, que te pode oír alguén! 

O certo é que nin a súa vista nin as súas mañas eran as de antes. 

O lume dos ollos dunha moza nova, case unha nena, alampou na noite escura; un 

berro dorido fixo calar o vento que zoaba entre as fanadas tellas do vello alpendre. Ese 

vento aldraxado non foi quen de enxoitar os regos de auga que corrían pola súa fronte, o 

seu pescozo, polos seus peitos de muller nova; ese vento ofendido non puido secar os regos 

vermellos que baixaban polas pernas dunha moza medio espida, trémula, debruzada nun 

leito roído pola couza e o tempo. 
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oas primeiras máquinas foi chegando tamén un pequeno exercito de peóns, 

operarios, capataces, maquinistas, camioneiros, enxeñeiros , topógrafos...Algúns 

destes homes viñan acompañados da súa familia, máis a meirande parte deles 

traían coma única compaña unha equipaxe lixeira, cansa de ir dun lado para o outro; 

disposta a unha nova partida, no caso en que llelo fora demandado. 

A chegada ó pobo dun considerable número de xente allea constituíu unha 

verdadeira revolución social e económica. A demanda de casas e pisos en alugueiro, o 

considerable aumento da necesidade de productos alimenticios, de roupaxe de hixiene 

disparou os prezos. As tendeiras, os panadeiros, as peixeiras, as vendedoras de froita 

esforzábanse verdadeiramente para gañárense a simpatía da potencial clientela. Pero quen 

máis notou a chegada daquela pequena marea de homes foron os bares e tabernas, que se 

viron na obriga de pechar as súas portas moito máis tarde do que era costume antes do 

comezo das obras. 

Ata as mociñas novas –e non tan novas- empezaron a virar os seus ollos 

namoradeiros cara a aquela manda de candidatos a pasaren pola bicaría que recibiran coma 

caídos do ceo. E abofé que destinatario de case tódalas olladas e suspiros foi, case dende o 

primeiro momento, o Manuel, un camioneiro andaluz, moreno e delgado. 

O Manuel tiña un rostro fermoso, no que destacaban uns ollos grandes e escuros e 

uns beizos delicados, case de muller. Adoitaba levar o seu cabelo preto sempre limpo e ben 

peiteado, tanto nos momentos de lecer coma mesmamente no traballo. Amigo dos seus 

amigos, sempre de bo humor, facíase apreciar por cantos o trataban; cando se poñía a enfiar 

contos e chistes era capaz de facer rir ata as mesmas pedras, con aquel gracioso deixo da 

súa terra natal. 

Por enriba de todo era ledo e festeiro. Non había romaría, verbena ou sala de baile 

en quilómetros á redonda onde non aparecese o raio do Manuel bebendo, saltando, 

bailando, deixando un ronsel de ledicia e vitalidade, de gañas de vivir. Nin os seus máis 
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achegados eran capaces de explicar de onde raios quitaba as forzas aquel corpo enxoito, 

para estar de esmorga todo o fin de semana e ser sempre o primeiro en chegar ao traballo, 

cumprindo coma o mellor coas esgotadoras xornadas de movemento de terras, lama, 

barreiras e fochancas. 

Moitas mociñas andaron co siso revirado por culpa dos seus falares graciosos, dos 

seus xestos coidados e os seus ademáns agarimeiros. El sabíao e facíase desexar, deixábase 

querer, máis non terminaba por comprometerse con ninguén. Moitas almofadas ameceron 

húmidas de bágoas de despeito e desengano, despois dunha noite de paixón. 

Pero todo cambiou cando coñeceu a Sabela. 

Era unha noite clara e quentureira, unha noite de principios do verán. O estroncio 

dos foguetes que fuxían cara o ceo rachaba, de cando en vez, co balbordo da orquestra que 

martirizaba, en corpo e alma, unha composición de moda. Por momentos, aquela masa 

informe de mans, brazos e cabezas semellaba un mar embravecido, con ondas grandes e 

pequenas, cun roncón de voces e escumas de po que filtraban na escuridade as luces de 

cores. Cando o conxunto paraba entre peza e peza, aquela marusía acougaba, remansaba, 

repoñía forzas para ser, de novo, tempestade, fervenza e ardentía. 

O Manuel e os seus amigos acababan de chegar á festa e bebían unhas cuncas de 

viño, alleos os ires e vires dos bailaríns, ás carreiras dos nenos e os rexoubares das 

solteironas. Movido non sabía ben por que instinto, revirou a cabeza e, entón, coma unha 

raiola de luz, sorrindo e falando coas súas amigas, pasou por diante del a Sabela. Tardou en 

reaccionar o tempo que lle levou a orquestra cambiar de tocata. 

Os seus acompañantes quedaron coas palabras na boca namentres el furaba polo 

medio da xente, cos ollos fixos no ronsel que deixaran ás mozas no seu camiñar. Despois 

de dar unha voltas atopouse fronte dela. A moza miraba de esguello para o palco da 

música, e, cando virou a cabeza a súa ollada cruzouse coa do camioneiro. O Manuel 

ollouna de enriba en baixo e finalmente fixou o seu ollar no rostro da moza: todo eran 

fermoso, doce, proporcionado, uns riscos case perfectos enmarcando uns ollos ¡ai, os seus 

ollos...! Cando a Sabela ría os seus ollos tiñan o brillo de tódalas estrelas do ceo. 
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Por vez primeira sentiuse nervioso diante dunha moza. Despois dun intre de dúbida 

pediulle de bailar. Ela asentiu, baixando a cabeza e os ollos. A peza rematou pero o sorriso 

da rapaza deulle azos para solicitar que compartise, de novo, o baile con el. E bailaron 

aquela peza, e a seguinte, bailaron, bailaron e sorriron toda a noite. Ningún dos dous sabía 

xa se bailaban solto ou achegado, se un valse ou un pasodobre, se estaban solos no mundo 

ou rodeados de xente. 

“ Sabela, que xa son as dúas e media...” As verbas da súa amiga devolvérona á 

realidade. 

-¡Ai, Deus, as dúas e media. Téñome que agora mesmo! Mañá veño a festa tamén... 

-Pois ata mañá, Sabela. 

 A Sabela a as súas amigas esvaecéronse entre a xente. O camioneiro seguiuna coa 

vista ata onde foi capaz. Logo dedicouse a buscar ós seus amigos. Como non os deu 

atopado, dirixiu os seus pasos cara ó bar no que quedaran en xuntarse ao remate da 

verbena. 

 Cando os seus amigos chegaron, atopárono coa ollada fixa en ningures e un sorriso, 

entre tenro e inxenuo no seu rostro. 
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 nacente sol que se coaba pola persiana mal pechada topouno case 

espido, enriba da cama, que, por mor da canseira e a calor, nin desfixera. 

Ergueuse dun chimpo ó escoitar o zunzún do espertador a pilas.¡Outro 

luns! ¡Que lle imos facer! 

Pero hoxe ha ser todo distinto. E o certo é que esa idea metíalle un pouco de medo 

no corpo. 

Despois de estaren case toda a noite xuntos bicándose, acariñándose, deixándose 

derreter pola caloriña dos seus corpos novos ; logo de apertala contra do seu peito, de 

embebedarse co seu arrecendo a flores ventureiras, empezaba a ter medo dos seus propios 

sentimentos; nunca lle pasara tal cousa, nunca sentira por ninguén o que estaba empezando 

a sentir por aquela rapaza de ollos de ceo, e iso o confundía. 

Rematado o aseo diario e un lixeiro almorzo, saíu o camiño. Ollou para o seu 

reloxo, estrañado de que os seus compañeiros non estivesen xa a esperalo, como tódolos 

días. Decidiu botar a camiñar ollando para uns nuboeiros que agora loitaban nun desafío 

silandeiro co sol nacente , por ver de facérense donos do ceo. 

Non camiñara nin dez metros cando o viches. Chantado no medio do camiño, cos 

brazos cruzados e a ollada desafiante, esperas que chegue a túa altura. Os ollos tinguidos de 

sangue, o pelo en feixes de guedellas desleixadas e as túas roupas engurradas falan ás 

claras de que aínda non te deitaches. 

O camioneiro andaluz ía pasar pola túa beira, coma que non quere a cousa, facendo 

como que non te vira. Por iso apreixalo polo ombreiro e obrígalo a que se deteña. 

- ¡Ei, ti! ¿Sabes quen son eu? – falas, tentando de imprimir ás túas palabras un ton 

ameazante. 

O Manuel, aparentemente tranquilo, arredouse dun chisco e respondeuche: 

-Chámaste Brais, segundo teño entendido. 

O 
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-Iso é, Brais, Brais da Folgueira. E agora que ámbolos dous sabemos quen somos, 

quérote avisar. 

- ¿Avisar? ¿A min? ¿E de que? – o seu ton ,pausado e algo burleiro non era capaz 

de disimular o feito de que sabia ben de que ía o asunto. 

- De que eu son quen che ha de buscar a ruína se non deixas en paz a Sabela – 

ameazas. 

- Non sei a que te refires, como non te expliques mellor...- tratou de conciliar o teu 

rival, que non tiña gañas de que lle amargasen o día. 

- ¡Non fagas o parvo! ¡Sabes moi ben o que quero dicir! ¡A Sabela é miña! ¡Miña! 

E se non é miña, non ha ser de ninguén, e moito menos dun forasteiro mal nacido coma 

ti....- alzas a voz, anoxado e un tanto descentrado pola calma coa que o camioneiro 

afrontaba a situación.  

Non era o que ti esperabas; coidabas que tal vez que se repuxera, que che contestara 

de mal modo, que intentase comezar unha pelexa, e pola contra, ollas o seu sorriso de 

raposo. Mais de seguido decátaste da situación: está a gañar tempo, esperando polos seus 

compañeiros que, parolando animadamente e alleos ao que estaba a acontecer, escoitas 

írense achegando onde vós estabades. 

- ¡Non me digas!- argalleiro e confiado, alzou a voz a mantenta, para que todos o 

escoitasen- A Sabela é túa, ¿e onde a mercaches? ¿El compraríallela aos seus pais? ¿E 

canto che custou? Saibas que ó mellor a min sáeme gratis... 

Sentes como todo o sangue do teu corpo sobe ás túas meixelas. A xenreira que 

aniñara no teu peito había xa tempo espallase por todo o teu corpo coma un veleno. Aínda 

así es quen de controlar os teus impulsos e ameazas en voz baixa: 

- Ri, ri namentres poidas...Búrlate de min agora, pero ten conta de onde andas e que 

é o que fas. A Sabela será miña custe o que custe.¡Pobre de ti se lle fas dano...! ¡Terás que 

renderme contas e xuro que has pagalas ben caras! 
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Dun pulo saes do camiño, non ser dar un forte empurrón ó Manuel. Namentres 

alancas por unha pista de terra, o despeito, a carraxe e os cismes medraban como cada vez 

que vías a Sabela falando, paseando, bailando con aquel maldito camioneiro enviado 

seguramente polo mesmo demo para ser a túa perdición. 

Por iso, dende aquel día decides levar sempre contigo a túa vella navalla, esperando 

nin ti mesmo sabes o que: unha palabra máis alta ca outra, un insulto, unha provocación... 
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asou xa moito tempo pero ningún de nós foi capaz de esquecer o primeiro día que 

o Brais chegou á nosa escola: o pelo crecho, despeiteado, as roupas desgastadas e 

remendadas con fíos de mil cores, os seus zapatos fanados e, sobre todo, os seus 

ollos de fera engaiolada desafiando, unha por unha as nosas miradas.  

Chegaba e marchaba do colexio só; só pasaba os recreos e, pasadas xa semanas 

dende a súa chegada, aínda non coñeciamos como era a súa voz, por moito que o mestre o 

ameazase con tódolos castigos posibles por non sumarse o desafinado coro de escoeinos 

que repetiamos unha e outra vez os límites de España, o presente de subxuntivo dalgún 

verbo raro ou as virtudes teologais.  

Algún de nós escoitamos na casa historias sobre a súa familia, que non chegabamos 

a comprender de todo. A miña aboa contaba un día, pensando que eu non escoitaba, que a 

súa nai, farta de que o seu home lle puxera a man enriba decidira fuxir, levando, coma 

única e lixeira equipaxe ao seu pequeno. Seica aquela mala besta botaba de menos alguén 

en quen mallar,así que puxo denuncia contra da súa muller no cuartel da garda civil, por 

abandono de fogar.  

Presa nun noxento calabozo recibiu a noticia de que o seu home falecera por mor 

dunha pelexa a navalladas cun portugués, a cada cal máis bébedo, ás portas dunha casa de 

moi mala reputación. 

 Así que, viúva xa, fóronlle retirados os cargos. Aínda así, a familia do seu finado, 

que tiña cartos e influencias dabondo, deixouna sen nada. O auto dictado polo xuíz 

sentenciaba que: “dado que voluntariamente abandonara o que fora o seu fogar e 

propiedades anexas , entendíase que renunciaba, igualmente de modo voluntario, a todas 

las posesións que noutrora adquirira e/ou compartira co finado, polo que estas pasarán a 

propiedade dos familiares directos del antedito una vez estes fagan efectivos los pertinentes 

impostos de transmisión de bens patrimoniais ”  

A súa cuñada fíxolle chegar unha vella maleta de cartón con algúns vestidos, 

roupas vellas do falecido , acompañadas dunha nota chea de veleno onde lle indicaba que, 

ela tan mañosa, podería arranxalas para o rapaz. Igualmente incluíu, a moi ruín,un sobre 

cunhas fotos da voda , a billeteira de coiro coas iniciais do defunto gravadas e a navalla  

P 
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que a Garda Civil lles entregara despois de que o xuíz de garda procedera a levanta-lo 

cadáver. 

 A pobre muller e a súa criatura tiveron que subsistir da caridade durante algún 

tempo, e despois de vivir en tres ou catro sitios distintos, por fin se asentaron na nosa vila, 

grazas, sobre todo , a petición que señor párroco lle fixo os señoritos do pazo, para que lle 

deixaron usar como vivenda un muíño que había moito tempo que deixara de cumprir a súa 

función. 

 Ela , disposta, apañada e traballadora pouco a pouco foi convertendo o vello 

obradoiro nun modesto fogar. Empezou a traballar ao xornal alí onde requirían a súa 

presencia, e pronto puideron ter tamén unha pequena horta e un curral para unhas cantas 

pitas.  

 Alí o Brais foi feliz por vez primeira na súa vida, a pesares das penurias 

económicas, dos fríos invernos e da fame,asidua visitante non desexada. Pero tiña a súa nai 

para se agarimaren e ninguén que batera neles.  

 Pola mañá espertaba co cantar dos paxaros e botaba o día enteiro enredando polos 

camiños. Cando a súa nai tiña que saír para traballar e, sen ,que ela o soubese, collía a 

navalla que fora do finado do seu pai e con ela pasaba horas enteiras facendo sinxelos 

xoguetes coas canas que verdecían á beira do río que , noutros tempos movera a pesada 

moa de pedra do vello muíño. Tamén labraba primitivas formas nas cascas dos amieiros, 

tallaba pequenas pezas en madeira de sanguiño e, sobre todo, mantiña feras pelexas contra 

bestas salvaxes e monstros imaxinarios ós que destripaba dun certeiro movemento do seu 

brazo armado. 

 Todo era perfecto ata que a súa nai decidiu mandalo a escola. 

 O primeiro ano, como a penas sabía ler nin escribir, incluírono nun grupo con 

rapaces bastante máis pequenos ca el. Os alcumes, as mofas, burlas e cachetadas dos 

rapaces maiores eran continuas nos recreos, nas entradas e saídas, pero , polo menos, nas 

horas de clase podía estar tranquilo. O curso seguinte, cando xa foi integrado na aula 

correspondente a súa idade a cousa foi moito peor, ata nas horas de clase era o centro de 
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atracción de todo tipo de falcatruadas: guindábanlle anacos de xiz ou de goma de borrar 

cando os mestres non vían, rachábanlle os seus cadernos de clase, aguilloaban as súas 

costas cos lapis ou bolígrafos para que se revolvese ameazante, momento que aproveitaban 

para dar queixas del ao profesor ou profesora, os cales, moitas veces, sen coñecer as razóns 

da violenta reacción do rapaz, botábano fora da clase. 

 No patio algúns rapazolos máis vellos ca el sempre o buscaban para empezar 

algunha pelexa: 

 “ Ei, mexericas; os meus vellos din que se teu pai lle zoscaba a túa nai sería porque 

o merecía. ¡Boa lurpia debía de ser..” O Brais aguantaba case todo, menos que se meteran 

coa súa nai. Entón arrincaba coma un touro bravo e ao pouco, retador e ofendido andaban 

aos rolos polo chan dándose labazadas e todo tipo de golpes. E así un día tras outro. Ö 

chegar a súa casa, para non preocupala, tiña que contarlle á súa nai que se dera un golpe 

xogando o balón, que caera no patio ou que se mancara na clase de Ximnasia.  

 Farto da situación un día tivo unha ocorrencia que ía cambiar para sempre a súa 

vida. Gardou, xunto cos seus libros e cadernos a navalla herdada do seu pai. Na hora do 

recreo, apañouse para metela no seu peto sen que ninguén se decatase. Entón saíu ó patio e 

foise dereito cara Luís “O Mangallón”, o rapaz máis forte do colexio que era tamén o que 

máis se metía con el. 

 -¡Vente comigo a esquina do patio, se es home! 

 Os demais rillotes, aqueles que sempre rían as falcatruadas do Mangallón, quedaron 

apampados por un intre. Algo conmocionados pola sorpresa seguiron aos contendentes 

cara ao curruncho máis apartado do patio, onde ás veces os maiores se agochaban para 

botar uns cigarros. Formaron un curro , ansiosos por ver como o seu xefe lle esnafraba a 

cara ao ousado forasteiro de cabelo ensarillado.  

-¡As que levou túa nai non van ser nada comparadas coas que che vou dar. A ver se 

fas coma ela e lárgaste dunha vez desta escola! 

Non lle deu tempo a remata-la frase. Cun xesto cento de veces practicado nos seus 

xogos de neno, o Brais sacou a navalla do seu peto, abriuna coma un lóstrego e apuntou 
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con ela cara o seu rival. Todos os que formaban o curro abriron a boca a un tempo e deron 

un chimpo cara atrás. 

-¡Fala antes coa miña amiga, se es tan valente! 

O Mangallón, decote arroibado de meixelas, empezou a esbrancuxar. Tragou cuspe 

dúas ou tres veces ó tempo que ía baixando os seus puños, ata uns intres ameazantes. Logo 

deu media volta, empurrou a dous ou tres do circo de espectadores para abrirse paso e 

alancou, con toda a dignidade que lle foi posible cara outro curruncho do patio, onde 

enredaban, alleos a liortas, os máis pequenos. 

Dende aquel día non houbo quen ousara volver meterse co Brais. Pasou un tempo e, 

sen saber como o conto da navalla chegou a coñecemento do Director. Tódolos que 

pasamos polo seu despacho en calidade de testemuñas, o Mangallón incluído, negamos ter 

coñecemento da liorta, a pesares das veladas ameazas e os insinuantes tratos de favor, se 

confesabamos a verdade. 

Entón, e para evitar futuros incidentes, decidiron cambiar ó Brais da clase. “ A ver 

se con novos compañeiros cambia o seu comportamento” razoou o Director coa nai do 

rapaz. “No caso contrario verémonos na obriga de cambialo de colexio”. Así que o Brais, a 

mediados do curso cambiou para o sétimo B. 

A súa titora, que coñecía parte da triste historia do seu novo alumno, decidiu 

sentalo ó lado da Sabela. 

-Eu non creo nada do que din eses laretas. A túa nai foi moi valente. Eu chámome 

Sabela -díxolle a rapaza, en voz baixa,namentres a profesora resolvía no encerado unha 

ecuación de primeiro grao. 

Sorprendido o Brais foi incapaz de pronunciar palabra. Eran as primeiras verbas 

amables que alguén lle dirixía naquel colexio. Cando tiña un “Grazas” na punta da súa 

lingua, a súa nova compañeira adiantóuselle: 

-E a min gústame o teu pelo , e gustaríame máis aínda se estivese un pouco máis 

amañado... 
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-Eu son Brais...e ti tamén tes o pelo moi bonito...e limpo- foi o único que acertou a 

tatexar, namentres sentía como todo o sangue do seu corpo anegaba as súas meixelas. 

Dende aquel mesmo instante soubo que aquela rapaza sería a muller da súa vida, o 

seu único e verdadeiro amor. E chegaría a onde fixera falta para conseguilo. 

A partires de entón, o Brais cambiou por completo. Empezou a preocuparse polo 

seu aspecto desleixado. Chegaba a escola tódolos días peiteado, coas súas roupas modestas 

pero limpas e pasadas polo ferro. Trataba de esforzarse por atender nas clases, aínda que a 

maior parte do tempo pasábao ollando con disimulo para a súa compañeira de pupitre, ou 

debuxando , tamén de modo clandestino, corazóns con nome propio: Sabela. Ata deixou 

adurmiñada, el desexaba que para sempre, nunha caixa de ferramentas, a súa navalla. 

Nun día de excursión, a piques de finalizar xa o oitavo curso, nas fileiras de atrás 

do autobús escolar, e nun infantil xogo de verdades ou condicións, a Sabela confesou que o 

rapaz que máis lle gustaba do colexio era o Brais. Entre as risas e aplausos dos seus 

compañeiros de viaxe, tiveron que darse un bico inocente. Dende aquel día, e ata que 

acabou o curso, foron noivos. 

 Ao remate da escolaridade obrigatoria, a titora de Sabela falou cos seus pais. 

Expúxolles que a rapaza era moi intelixente e esperta, e ela coidaba que debería seguir 

estudiando, facer polo menos o bacharelato. Os seus pais nin quixeron escoitala. Nun 

primeiro momento aduciron escusas de tipo económico, logo de que se a rapaza era aínda 

moi nova para saír da casa,xa que na vila non había instituto; que para que ía estudiar, se 

logo non podería estudiar unha carreira...A titora trataba de desmontar todos aqueles 

argumentos informándoos de becas, residencias, incluso poñéndose ela mesma exemplo, 

pois procedía dunha familia moi modesta, que, con moito esforzo, conseguiu 

proporcionarlle a posibilidade de estudiar e chegar á posición social na que agora se 

atopaba. 

  -A rapaza di que lle gustaría ser enfermeira... 

 De súpeto o pai da Sabela ergueuse da cadeira e tallou a conversa cun ton 

alporizado: 
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 -A mellor carreira dunha boa filla é coidar ós seus pais. E buscar un home bo que a 

queira e a respecte. Como ve nós xa non lle somos moi novos, e a miña muller élle bastante 

achacosa. Polo demais xa lle teño buscado traballo no cocedoiro de marisco, e se a rapaza é 

tan espelida como vostede di, seguro que nuns anos pode chegar a ser encargada. ¡E non se 

fale mais! 

 A nai da Sabela, bisbando unha desculpa polo comportamento do seu home, 

levantouse tamén e despois de darlle as grazas polo interese que estaba a demostrar pola 

súa filla, saíu, sen a penas facer ruído. A Sabela, testemuña muda de toda a escena 

seguiuna, cos seus ollos anegados de bágoas. 

 Co remate da escolaridade rematou tamén aquel namoramento inocente e infantil, 

polo menos para Sabela. A súa nova vida laboral xunto co feito de non compartir a aula a 

diario co Brais acabou por arrefriar aquel amor case platónico. Polo menos pola súa parte; 

pois o Brais, cando se atopaban nalgunha verbena, no baile, na praia ou nos paseos do 

domingo pola tarde, seguía a insistir que o aceptase, agora xa como mozos formais, posto 

que el tiña xa tamén traballo, e nuns anos, despois de que el rematase o servicio militar 

poderían pensar en casar. 

 A moza repetíalle unha e outra vez que era aínda demasiado nova para 

comprometerse, mais, algo penada por aquel que lle profesaba tal devoción, non terminaba 

tampouco de pechar con trabe a porta dos seus sentimentos respecto do seu admirador: 

 - Sexamos bos amigos, Brais, e co tempo...¿quen sabe? 
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enaaa! ¡Que horas son estas de chegar! – tronou a voz do seu pai, dende o seu    

cuarto. A Sabela espiuse no máis completo silencio e meteuse na cama. Aquela 

noite custoulle pegar ollo. Case non podía crer o que lle acontecera. ¡Toda a 

noite bailando co Manuel! 

 Había xa bastante tempo que ela toleara polo camioneiro de ollos escuros e ata 

aquela noite el non se dignara poñerlle os ollos encima, rodeado sempre de mozas moito 

máis fermosas ca ela. E agora,¡ xa ves! , quedara con el para o día seguinte. 

 Tamén o Manuel tardou en pegar no sono. Nin el mesmo sabendo por que, unha 

inquedanza proíalle dentro de seu peito. Había algo nos ollos da mociña que lle roubaba a 

tranquilidade.  

 A partires daquela noite a moza e o camioneiro fixéronse inseparables. Non perdían 

festa, verbena nin cine e paseo os domingos. As veces tamén ían a praia a bañarse e 

torrarse ó sol dun xullo especialmente caloroso.  

E ti, sempre á espreita, na distancia ou na escuridade, coma unha besta salvaxe, 

vixiando cada un dos seus movementos e recoméndote as entrañas.  

Por iso decidiches esperala unha noite. Despois de que despedira ó seu mozo, 

xordes da escuridade e apreixala por un brazo. 

- ¡Que susto me acabas de dar, Brais! ¿ Que é o que queres? – A Sabela preguntou, 

aínda que sospeitaba cal sería a resposta. 

- Quero falar contigo. 

- ¡Pois vai maneira de presentarte! ¿Non podemos quedar noutro momento? Maña 

teño que ir traballar e... 

- Ese home non che convén, Sabela, non é trigo limpo... 

- ¡Anda, home! Non me chega co meu pai e a miña nai a me repetir a todo 

momento: “Ese non che convén, ese tampouco, aqueloutro moito menos...” que agora teño 

que escoitar a mesma leria de alguén que considero un bo amigo. 

N 
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- Pois, por iso, porque son teu amigo, porque che quero ben te advirto. O paxaro ese 

leva picado en moitos niños alleos, Sabela. Non te merece. 

- E logo, ¿quen me merece? ¿Ti? 

- Sabes que te quero dende que eramos nenos...Unha palabra túa e faría o calquera 

cousa que me pedises... 

- Manuel tamén me quere. De feito estamos pensando en casar... 

Aquelas verbas baten violentamente contra ti e case te tiran ó chan. Por uns intres 

quedas sen palabras. 

- ¡Non vou consentir que che faga dano! ¡Ti serás miña! Tarde ou cedo daraste 

conta de que estamos feitos o un para o outro.¡ Non vou consentir que ninguén se 

entremeta entre nós! 

- Non es ti quen fala, Brais...non sei se é o viño, os ciúmes ou as dúas cousas 

xuntas. Dende a escola fuches sempre o meu mellor amigo , e como amigo que es podo 

perdoar esas palabras, pero tamén, como amigo che pido que aceptes o que eu quero a quen 

eu quero; que deixes que dispoña da miña vida e sexa eu mande nos meus sentimentos . E 

agora déixame, por favor, que xa é moi tarde. 

Afundido nas túas cavilacións dirixes os teus pasos cara a taberna , arrastrando os 

teus pés e tamén a pesada carga dun amor non correspondido. Es quen de aturar as miradas 

desafiantes do camioneiro andaluz cando se cruza contigo, con moito esforzo soportas as 

súas burlas cando se atopa en presencia dos seus compañeiros, pero o que a túa alma non 

sería capaz de aturar serían os ollos vidrados de bágoas do teu amor pedíndoche, por favor, 

que a deixes en paz.  
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en mais despídese de ti a túa muller, que devece por te bicar unha e mil 

veces. 

“A túa muller”, “A túa muller”...aquelas verbas caligrafadas nos seus 

miolos latexábanlle contra das tempas, como querendo rebentalas. 

“A túa muller”¡Que estraño! Por moitos esforzos que facía non era capaz de 

lembrar aquel rostro noutro tempo querido: o rostro da amiga da nenez, a compañeira de 

xogos e privacións, a moza de toda a vida, a amante primeira, a compañeira de altar ata que 

a morte os separase...  

E non eran nin viño nin os licores que levaba engulidos dende que recibira aquela 

carta quen trasbaiaban os seus sentidos. Un fumazo escuro e mesto ía acochando as súas 

lembranzas, as súas vivencias, os sentimentos dun pasado que empezou a esmorecer o día 

que coñecera a Sabela. 

- ¡Xa non sei nin quen son! ¡ Mañá será outro día! 

Pediu a conta e a punto estivo de se esnafrar contra o chan despois de bater contra 

unha sela. As mulleres que botaban a partida na mesa a carón da fiestra non puideron 

conter un sorriso e rosmaron polo baixo . “Vaiche bo o barco, e con tormenta...”. Fora, á 

néboa e a chuvia pronto se lle xuntou un forte vento que dificultaba aínda máis o seu 

deambular sen tino. 

E así, no medio da escuridade séntelo chegar. Un bafo de besta derreada, o respirar 

entrecortado de quen non rexía co seu corpo nin co seu espírito anunciaron a súa presencia. 

Apagaches o acendedor e gardas no peto a carta rapinada riba da mesa da taberna. O frío 

aceiro da navalla, a través do fino forro do peto do teu pantalón, queima a túa perna. Botas 

a man o da navalla e nin o pensas. 

Agora, ao veres aquel home deitado no chan, manando sangue pola gorxa, vas 

tomando conciencia do ocorrido. ¡Acabas de matar a un home! ¡Acabas de darlle morte ao 

camioneiro andaluz! 

S 
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Aquel odio e carraxe que contra del sentiras durante moito tempo vaise trocando, 

aínda sen ti querelo, en sentimentos de mágoa e remorsos, ao velo así, cos ollos en branco e 

as mans crispadas na derradeira convulsión. 

Axeónllaste e érgueslle a cabeza, por ver se aínda alentaba. Coa cabeza do 

camioneiro no teu colo, as túas bágoas salgadas vanse mesturar coa fría chuvia e o sangue, 

cada vez mais callado, que segue a manar, maino, no pescozo da túa víctima. Non serías 

quen de dicir canto tempo estiveches así. 

Ao te ergueres o teu corazón píache que botes a correr, que fuxas canto antes de alí, 

pois sentes que así, fuxindo daquel cadáver, daquela escena macabra poderás fuxir tamén 

de ti mesmo. Mais o teu cerebro refréate, diche que non podes fuxir, que dese xeito non 

arranxarás nada. Tes que facer algo... Tes a  favor teu  a negrura da noite, a ausencia total 

de xentes na rúa a estas horas, o bruído do vento que camuflaría o son dos estertores, os 

regueiros da chuvia, que borrarían manchas e pegadas. 

Namentres tentas poñer en consonancia razón e sentimentos, lembras algo que che 

pode axudar: non moi lonxe do lugar dos feitos e logo dunha desviación do camiño, 

atoparías as obras da autoestrada; e naquel lugar andaban estes días vertendo camións e 

camións de terra para preparar os alicerces do viaducto que voará por enriba do río Mor. 

Así que cargas co cadáver da túa víctima e, cun grande esforzo botas a andar. Cada 

pouco tempo tes que parar para recuperar o alento, mais a idea de desfacerte daquel corpo 

sen vida vaiche dando forzas e, por fin, na escuridade, podes adiviñar as enormes fochancas 

nas que se asentará a cimentación da ponte. Nunha delas guindas co morto. Coas túas 

propias mans cóbrelo de terra húmida e colocas algunhas pedras para que as escorrentas 

desta noite de cans non poidan poñer en evidencia o teu crime. 

Unha vez rematada a macabra faena dirixes os teus pasos cara a túa casa, 

procurando non te cruzar con ninguén, o que sería bastante difícil, con aquela noite. No teu 

espírito os remorsos loitan agora co temor de que alguén te recoñecera na taberna, que 

sospeiten de ti, que te deteñan e procedan a interrogarte. Non o poderás soportar, 

confesarás, de seguro. Máis pouco a pouco sosegas. ¿Quen te viu? ¿Que estabas na 

taberna...? ¡Como moitas outras noites!  
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Andabas nesa reflexións cando lembras a carta relida, engurrada e luxada que 

gardabas no peto da gabardina. No primeiro lugar resgardado da chuvia que topas 

préndeslle lume. A feble chama azulada na que se trocou o papel ó arder produce un efecto 

sedante para o teu espírito. Por fin consegues amansar o poldro desbocado do teu corazón , 

e agora só sentes a canseira provocada polo enorme esforzo de baixar un corpo morto pola 

vagada que remata no leito do río Mor. 

A duras penas chegas á túa casa e entras pola porta da cociña. A túa nai nin te 

sentiu chegar, acostumada como está a que aparezas cando queiras, se é que apareces. Saca 

as roupas manchadas de sangue e gárdalas en bolsas de plástico, ben pechadas, coa idea de 

desfacerte delas o antes posible. Tombado na cama pechas os ollos tentando descansar 

unhas horas; tes decidido erguerte cedo para ver que acontece pola mañá. O ruído da 

chuvia ó se espetar contra das tellas arrólate ata quedar fondamente durmido. 
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ende a festa do San Adrián, o primeiro día que saíron xuntos, o Manuel 

e a Sabela foron case inseparables. O camioneiro andaluz deixou de 

facerlle as beiras ás outras mozas; a Sabela non tiña ollos máis que para 

o seu mozo. Non había festa, romaría, baile ou sala de festas que non fora visitada pola 

feliz parella, deixando por todas partes un ronsel de felicidade, de xuvenil alegría de vivir. 

Ata os pais da Sabela, reticentes nun principio da relación da súa filla cun descoñecido, ó 

vela tan ilusionada, terminaron aceptando de bo grao a situación.  

 Pasaron os meses. A chegada das chuvias de outono enlenteceu as obras da 

autoestrada. A Sabela empezou a concibir fundadas esperanzas en chegar a bo porto na súa 

relación co camioneiro. El, pola súa parte vía cada día como se multiplicaban as súas 

ansias de posuír a aquela rapaza a quen tanto quería. O chegar a facela súa era xa máis 

obsesión que desexo. Os bicos, o percorrer todo o seu corpo coas súas mans, o sentir os 

seus peitos firmes contra do seu corpo cando bailaban, case soldados nunha peza única, 

non servían máis que para elevar a temperatura da súa paixón desbocada. El solicitaba a 

súa entrega, máis ela rexeitaba as súas pretensións unha e outra vez repetindo que aínda era 

cedo, que si en verdade a quería esperase a que fosen marido e muller. O certo é que ela 

tamén devecía por fundirse nun so corpo con aquel a quen tanto amaba, que a súa paixón 

era tan grande coma a do seu mozo,; que todas as febras do seu ser vibraban, coma a corda 

dunha guitarra cada vez que as mans do camioneiro a tocaban, que cada vez lle custaba 

máis  non render a súa razón aos seus sentimentos e acceder as pretensións do seu amado.  

 Unha tarde de outono, despois de dar un paseo pola praia fóronse ata a habitación 

que o camioneiro tiña en aluguer. Puxéronse a escoitar música e ó pouco atopáronse 

tombados na cama bicándose e acariñándose. O Manuel, cunha suavidade impropias dunha 

mans afeitas ós traballos máis duros, empezou a espir á súa moza. Ela trataba de resistirse, 

retirándolle as mans como podía. Aquel si pero non amoroso terminou por tolear ó Manuel, 

e , sen el mesmo saber como atopouse formalizando un xuramento que sabía nunca podería 

cumprir, unha promesa fundada na mentira, un compromiso imposible de referendar. 

 Entón a Sabela non foi que de seguir coas súas negativas.. Entregouse ó seu amante 

como só unha moza namorada se entrega por vez primeira. As paredes, os mobles, os 

D 
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cadros pendurados na parede foron mudas testemuñas dunha paixón amorosa inmensa, 

coma aquel ceo que se albiscaba pola fiestra medio aberta. 

 E ti, sombra esvaía de sombras, afógaste no fel da carraxe e a desesperación, 

escoitando os xemidos, os suspiros, os respirares compasados, sen poder facer nada máis 

que apertar a navalla que levas no teu peto, con tanta forza que o debuxo das súas cachas 

anacaradas queda gravado á lume na palma da túa man. 

 Despois de aquela noite as visitas do Manuel á súa moza forense distanciando cada 

vez máis. E cando estaban xuntos a maxia daquel amor novo non era xa tan evidente. 

Cando a rapaza, asentada aínda nunha nube de ilusións, empezaba a falar dos plans dun 

futuro común o camioneiro agachaba a cabeza, trataba de evitar que as súas olladas 

converxeran e respondía con monosílabos. Sabela, que era unha moza intelixente e 

reflexiva , non tardou en decatarse do cambio de actitude de aquel a quen tanto quería. 

- ¿Que che pasa Manuel,...? Porque algo che está a pasar... 

- Non me pasa nada ...¿que queres que me pase? 

- Non sei, ás veces penso que estás moi lonxe; xa non sorrís, esquivas mirarme ós 

ollos... 

- As mulleres sempre estades a matinar...Se algo me pasa é que estou canso. Queren 

rematar as obras canto antes e andamos eslombados de traballo. As cousas non se fan solas, 

¿sabes? 

- As mulleres sempre estades a matinar...Se algo me pasa é que estou canso. Queren 

rematar as obras canto antes e andamos eslombados de traballo. As cousas non se fan solas, 

¿sabes? 

- ¿Non estarás arrepentido...? 

- ¡Que dis muller- non a deixou rematar- sabes que es o máis importante na miña vida. 

 



 29 

A situación complicouse moito máis cando a moza comunicoulle ao camioneiro 

que levaba dúas faltas. “¿Estás segura?” “Estouno, a cousa vai en serio, Manuel, nunca me 

pasara isto dende que son muller” “ ¿ E que imos facer?” “ O que tiñamos pensado; falar 

cos meus pais, comunicarllo aos teus e fixar a data da voda”. A rapaza urxía unha data, o 

camioneiro só aportaba escusas e impedimentos; rara era a vez que non remataban 

discutindo. 

Poucos días despois de ter coñecemento de que ía ser pai, o Manuel recibiu unha 

carta do seu pobo. En canto rematou de lela, empezou a xurar e maldicir a súa mala sorte. 

Saíu cedo do traballo e citouse coa súa moza do pequeno e vello peirao de pedra da 

carpintería da ribeira. Alí, entre bágoas, tratou de explicar a situación, aínda que as súas 

verbas quedaban embrolladas nalgo que era coma  un nó na súa gorxa. Sacou do peto a 

carta e entregoulla. Quixo dicir. “...pero a quen quero é a ti...”, mais xa non de dou tempo. 

A Sabela, sen pronunciar nin palabra, tirou coa carta ó chan, e fuxiu a todo correr.  

Axeonllouse a modiño, coma en cámara lenta e recolleu aquel papel, voceiro de 

malas novas. “Querido esposo...” acertou a ler, antes de pregalo e gardalo no peto. Cegado 

pola tristura e as bágoas, dirixiu os seus pasos á do Marcial, logo a do Lino, remataría na da 

Roxa. 

Namentres o camioneiro andaluz tentaba afogar os seus problemas en alcohol a 

Sabela, pechada no seu cuarto e debruzada na cama choraba o seu desengano. So as 

ameazas do seu pai de botar a porta abaixo – sería moi capaz de facelo- fixeron que se 

erguese e se enfrontase á realidade. Entre salaios contou todo aquelo que, ata aquela tarde, 

ela mesma ignoraba.  
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spertas cun sobresalto, cando en sonos ves as túas proias mans 

mergulladas nunha ola de sangue, coma cando a matanza do porco, mais 

aquela tarteira é a cabeza do camioneiro. Tardas en te recuperar da 

impresión; sentas traballosamente na cama e colles o espertador. “ ¡As once e media!” 

¡Quedaches a durmir! 

 Vísteste a toda présa e, sen sequera almorzar saes ó camiño. Desandas todo o 

camiño que pisaras a noite anterior. Como agardabas, a chuvia de toda a noite e as 

escorrentas borraran todo indicio do drama que alí acontecera. E, polo demais, non notas 

nada fóra do normal: as mulleres traballando nas hortas, indo ou vindo da compra, as obras 

da autoestrada continúan a empoeirar a aldea enteira, nin rastro da Garda Civil nin de 

estraño algún. 

 Detrás dunhas matogueiras que te fan invisible a calquera que por alí pase, botas as 

horas vendo como as grandes formigoneiras baldeiraban o contido dos seus ventres nos 

encofrados da cimentación do viaducto. Cada un dos camións que, ciclicamente vomita 

aquela sustancia mesta e escura na fosa é para ti unha bocexada de aire puro, unha 

inxección de confianza para o teu espírito medorento; semellaba como se aqueles centos de 

metros cúbicos de masa fosen cubrindo, amais do corpo do camioneiro, o horrendo crime e 

máis os teus sentimentos de culpabilidade. 

 Ao mediodía os camións descansaban da súa tarefa; despois de comprobar 

repetidamente que por alí non queda ninguén, saes do teu acubillo e achégaste ó lugar onde 

guindaras o corpo do pobre desgraciado. Non advirtes nada raro, máis, cando vas xa 

marchar descobres, entre as rodeiras dos enormes camións, ollas tres ou catro pegadas 

fosilizadas na lama reseca. Suspiras ó comprobar que non son as túas. Semellaban ser 

dunha persoa de corpo, ou, polo menos, de pés moi grandes. Tentas seguilas, mais ó pouco 

ían morrer, mil e unha veces aplanadas polos xigantes de ferro. 

  “Que estraño”, pensas. Tentas tranquilizarte a idea de que puideran ser deixadas por 

algún dos obreiros que apuntalaran o encofrado a tarde anterior. “¡Ben!” dixeches en voz 

alta, para te convencer a ti mesmo- “ata agora non pasou nada, non vexo por que ten que 

ser distinto ata agora” 

E 
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 Sen sabelo, tiñas parte de razón: aquelas pegadas non eran recentes. De feito as 

pegadas foran impresas na lama despois de que ti te desfixeras do teu comprometedor 

cargamento. Amparado pola escuridade, un home alto e de complexión forte saíu, 

procurando que ninguén o vise, do alpendre da casa da señora Ofelia. As súas mans 

apreixaban un saco de plástico, deses que se empregan ultimamente na vendima. Dentro 

del gardaba as roupas ensanguentadas dunha moza nova, case unha nena e os restos do 

froito murcho do seu amor. 

 Cismando na súa mala sorte e no pouco agradecida que é a vida – eslombarse a 

traballar para darlle o mellor a súa única filla e recibir aquel pagamento- as súas longas 

pasadas logo o levaron ata a grande fosa onde, sen el sabelo, cuberto de terra e pedras 

repousaba o corpo daquel que roubara a honra da súa filla. 

 Cun pequeno sacho cavou un burato. Depositou nel a súa carga, tapouna ben tapada 

e fuxiu de alí coma alma que leva o demo. A chuvia e as obras da autoestrada farían o 

resto. Ou polo menos iso esperaba. 

 Cando reapareceron as máquinas decides que xa era hora de liscar. Diríxeste a túa 

casa cando te atopas co pai da Sabela. A sorpresa e o susto foron mutuos. A pesares de que 

che era persoa coñecida, agachas a cabeza e segues camiñando, sen dirixirlle a palabra. 

Aínda que ambos levades a cabeza gacha cres adiviñar unha ollada de complicidade. Esa 

idea leva dando voltas nos teus miolos o resto do camiño . Era media tarde cando te deitas 

e non volviches acordar ata moitas, moitas horas despois. 
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 día anunciado no telegrama a muller do camioneiro andaluz chegou a 

estación do tren de Pontevedra. Inqueda polo feito de que ninguén 

estaba agardando por ela, sentou nun banco a esperar polo seu home. 

Pasaron unha, dúas hora. Aproveitou para repor forzas na cantina da estación e , en vista de 

que ninguén se achegaba a recollela decidiu coller un taxi, sen sequera saber se os cartos 

que levaba lle chegarían para pagar a viaxe ata o lugar onde traballaba o seu esposo. Pero 

non lle importaba; estaba cansa de agardar e desesperada de non saber que era o que 

acontecía. 

 Era pola tardiña cando, despois de preguntar moitas veces, a súa vella maleta e mais 

ela chegaron ata o caseto que facía de oficina da empresa concesionaria da obra. O 

encargado, consciente do grao de nerviosismo da muller, atendeuna cunha amabilidade 

extrema. Ela preguntou polo seu home, Manuel González, camioneiro andaluz , quen había 

case dez meses que saíra da súa casa para traballar nas obras dunha autoestrada en Galicia.  

 O certo que ata que chegou aquela muller ninguén se decatara da ausencia do mozo, 

a pesares de que, ata aquelas, non perdera nin unha xornada de traballo. 

 - Non se preocupe, Macarena, seguro que se está na casa. O mellor está enfermo e 

non pode vir traballar. 

 - Deus o escoite, porque empezo a estar preocupada de mais... 

 - Veña, veña, Non se preocupe, repítolle. O Manuel é forte coma un buxo...eu 

mesmo a vou levar ata a casa onde ten alugado un cuarto e verá como alí aclaramos este 

asunto. 

 Subiron entón nun Land Rover derreado de anos de traballo e camiños imposibles. 

Non tardaron en chegar a casa onde o camioneiro vivía. Chamaron insistentemente á porta, 

pero ninguén contestou. Foron entón na busca da persoa que lle tiña a habitación alugada e 

volveron coa chave do cuarto. A cama perfectamente feita, a roupa dobrada e ordenada no 

armario; varias mudas a secar no pequeno cuarto de baño, o telegrama que anunciaba a 

hora da chegada do tren enriba da mesiña de noite, pero nin rastro do Manuel. A pobre 

muller estaba a piques de sufrir un ataque de ansiedade. 

 O 
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 Antes de acudir ó cuartel da Garda Civil decidiron esperar que os compañeiros do 

Manuel rematasen a súa xornada vespertina. A sorpresa foi enorme para todos, porque 

ninguén sabía que o camioneiro estaba casado. Pero despois das presentacións e as 

sorpresas empezou a aboiar no ambiente a inquedanza pola sorte do camioneiro xa que, 

postos a pensar, había dous días que ninguén o vira. 

 Sen poder reter xa as bágoas dos seus ollos, coma unha alma en pena , a pobre 

muller foi buscar o auxilio das forzas do orde. Os gardas tomaron os datos e, aínda que 

pronto ía ser noite, saíron en busca dalgunha pista, algunha información que puidese 

axudar á coitada. Así chegaron ata a taberna da Roxa, onde lle confirmaron que o Manuel 

estivera bebendo ata bastante tarde a noite do temporal, pero que dende que saíra pola porta 

a mergullarse na escuridade da noite ninguén o volvera a ver. 

 - A noite éralle moi fea, de néboa e vento, e el estivera bebendo moito; poida que 

dera un mal paso e caese nun regato...as obras da autoestrada están bastante 

perigosas...¡quen sabe!. O certo é chegou xa case bébedo á miña taberna – tratouse de 

xustificar a Roxa- Eu negueime a servirlle máis bebida, entón foi cando marchou...E xa 

non volvemos saber del. É unha mágoa, porque era unha persoa moi educada. A verdade é 

que nunca o vira como ese día, non sei que lle puido pasar... 

 A escuridade botouse enriba e os gardas non puideron buscar xa máis pistas. 

Acomodaron á desesperada muller do camioneiro na casa dunha viúva dun garda municipal 

e puxéronse a planificar unha batida pola zona para o día seguinte. 

 A luz do novo día sorprendeu xa nos camiños aos gardas civís e a moitos dos 

compañeiros do Manuel, que deixaron a súa faena para participar na busca do amigo 

desaparecido. Ata participou unha unidade de cans adestrados en seguir rastros, pero todo 

foi en balde. 

 Alguén fixo saber aos gardas que, denantes de se dirixir a taberna da Roxa, o mozo 

estivera falando coa Sabela, preto do pequeno peirao de pedra do estaleiro de ribeira, e 

polos ademáns semellaba que a despedida non fora moi amigable. Cando a Garda Civil 

petou na porta da casa dos pais da Sabela o señor Ambrosio sentiu coma se o seu enorme 
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corpo se derretera . Só a tranquilidade da súa muller veu ó seu rescate e sacouno nunha 

situación moi comprometida. 

 - Señores, a miña filla está moi enferma, non sei se poderá falar con vostedes... 

 - É moi importante. 

 - Se é así, pasen e senten, por favor. Ela está moi débil, pero poderá sacar forzas 

para atendelos. 

Os gardas fixeron varias preguntas, referidas sobre todos ás últimas veces que 

estivera co camioneiro. Con dificultade, a moza foi respondendo todo o que sabía: que a 

derradeira vez que o vira fora o martes pola tardiña, que aínda non parecía moi bébedo; que 

logo marchou a taberna da Roxa e non soubo máis del. Que si, que ela tivera relacións 

formais con el, el incluso lle prometera matrimonio; que non, que ela non sabía nada de 

que xa estaba casado. 

 - Se o soubese ¿cren vostedes que lle ía dedicar nin un só minuto? Agora, se non 

lles importa déixenme volver á cama, que me atopo mal. 

 Os pais de Sabela confirmáronlle á Garda Civil que a moza non saíra da casa dende 

o momento que rifara con quen ela consideraba o seu prometido. 

 - ¿Sabían vostedes que hai dous días que ninguén sabe nada do Manuel? – 

preguntou un garda, xa a modo de despedida. 

 - Non o sabía, nin me importa o que lle puidera acontecer. Andará por aí, 

engaiolando a outra moza inocente, coma a miña filla.¡Que o demo o leve! – contestou 

señora Joaquina, a nai da Sabela, o tempo que pechaba a porta cunha violencia impropia da 

súa condición amable e xuizosa. 

 Os gardas tamén interrogaron a Brais, entre outros moitos veciños. El mesmo non 

sabía de onde puido sacar a frialdade e indiferencia coas que contestou a todas e cada unha 

das preguntas das autoridades. Recoñeceu que tivera un enfrontamento co camioneiro 

“mais ó final foi el que se mofou de min, pregúntenlle aos seus compañeiros”, que era 
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sabido que andaba, había xa moito tempo detrás Sabela, pero que en canto ela lle 

comunicara que a súa relación co mozo andaluz ía en serio deixou, como é natural, de 

interesarse por ela. Brais declarou que esa noite se deitara cedo e que a súa nai podía 

confirmalo. Os gardas non o volveron a molestar nunca máis. 

 Todos os que estiveron na da Roxa a noite na que desaparecera o camioneiro 

confirmaron que na taberna había outra persoa nova, envolvido en medias luces, que 

abandonou a taberna pouco despois do desaparecido, pero ninguén foi quen de identificalo. 

As forzas de seguridade seguiron durante días na procura dalgún sinal, algún indicio, unha 

pista que puidese resolver aquel misterio. O que máis ou o que menos sospeitaba dun 

desenlace tráxico nunha noite de bebida.  

 A muller do Manuel vagou durante tres ou catro días polo pobo coma unha morta 

en vida. Cando xa tanto as súas forzas coma os seus cartos se lle ían acabando, non lle 

quedou máis remedio que volver ó seu pobo levando consigo, amais da súa vella maleta, o 

triste cargamento da dor, a desesperanza e a incerteza. 

 Co paso do tempo a misteriosa desaparición do camioneiro andaluz foi deixando de 

ser noticia. O non ser atopado o “corpo do delicto” o caso foi arquivado, pasando a súa 

historia a engordar o feixe de casos das persoas desaparecidas da Dirección Xeral da 

Seguridade. Os sempre mal pensantes, que os hai en todas partes, opinaban que, sabendo 

da chegada da súa lexítima muller decidira escapar para outro lugar , a engadar, quizais a 

outra desgraciada. Outros estaban convencidos de que lle acontecera algunha desgracia; o 

pai de Sabela era aínda forte, e pola súa filla sería capaz de cometer calquera barbaridade; o 

Brais había tempo que lla tiña xurada; algún marido certa ou supostamente aldraxado 

quizais xurara vinganza...Mais ninguén se atrevía a manifestar estes pensamentos en alta, 

por non vérense comprometidos en lías coa xustiza, e, pola outra banda, todo eran 

suposicións e non cumpría levantarlle unha mala sona inmerecida a ninguén. 

Todas estas suposicións e comentarios foron facéndose cada vez máis esporádicos e 

o tema quedou tallado para sempre cando remataron as obras da A-9 naquel tramo: os 

camións, formigoneiras, as escarvadoras, carrocetas; os pisóns, as amasadoras e todos 

aqueles homes e mulleres que as guiaban, manexaban ou dirixían desapareceron como 

chegaran, da noite para a mañá e aquel vello pobo recuperou a súa secular tranquilidade. 
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ai xa un tempo que remataron as obras da autoestrada na bisbarra. 

Aquel pobo antigo indeciso entre o ceo e o mar vai recuperando a súa 

ancestral tranquilidade. Tamén a Sabela, vai recuperando a súa saúde 

aos poucos: as cores volveron xa ás súas meixelas, as forzas aos seus brazos e pernas; máis 

a ilusión non é aínda capaz de iluminar os seus ollos, aqueles ollos que un día tiveron o 

brillo de tódalas estrelas do ceo e que eran agora grisallos ollos de cinsa.  

Cando as súas minguadas enerxías lle permitiron saír da casa empezou a sentir a 

presión abafante dos comentarios, dos risos mal disimulados, dos ollares desprezativos, das 

rexoubas, as frases de dobre sentido e as murmuracións. Algunhas das que, non había tanto 

tempo, considerara as súas mellores amigas virábanse agora de costas e ollaban para outro 

lado ao cruzárense con ela. A relación coa súa familia non pasaba do saúdos de cortesía e a 

presencia conxunta a redor da mesa ou do televisor. 

Así que decidiu marchar do pobo. Os seus pais foron a despedila a estación do tren. 

Non houbo bágoas no rostro da Sabela; a verdade é que non as volvera a haber dende a 

terrible noite na que o froito do seu amor quedara reducido a unha masa informe e vermella 

embrollada nunha bolsa de plástico desas das que agora se usaban na vendima. 

En Madrid, unha moza disposta e con boa presencia coma ela non tardou en atopar 

traballo nun grandes almacéns. Aínda que de poucas palabras, pronto fixo amigas entre as 

outras dependentas, e as veces saía con elas a tomar un café ou a dar unha volta pola Gran 

Vía, a ollar as últimas novidades nos andeis das tendas de moda. As veces as súas amigas 

tamén a invitaban a saír con elas á bailar ás discotecas ou as salas de festas porque intuían 

que Sabela necesitaba, entre outras cousas, algunha pequena dose de alegría. Ela 

esforzábase en buscar unha desculpa amable e unhas verbas de agradecemento, e sempre 

remataba rexeitando a invitación. 

Un día, nun dos taboleiros de anuncios do pequeno cuarto onde adoitaban tomar un 

café polo medio día, ollou un cartel que lle chamou a atención. Era o anuncio do inicio da 

matrícula no bacharelato nocturno nun instituto que non quedaba moi lonxe de onde ela 

vivía. A idea de poder retomar os seus estudios, deixados había tanto tempo, foi tomando 

forza no seu ánimo. As alentadoras verbas do encargado da súa sección animándoa a 

estudiar para poder promocionar no seu posto de traballo terminaron de decidila.  

H 
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Así que unha tarde, á saída do traballo dirixiuse a aquel instituto que ofertaba 

estudios vespertinos, con toda a documentación necesaria para formalizar a matrícula. O 

chegar á porta do edificio un remuíño de sentimentos encontrados rebulía na súa cabeza: a 

vergoña de , despois de tantos anos sen estudiar, ser das máis atrasadas da clase; a súa 

paixón por aprender cousas novas; a idea de verse maior no medio do alumnado; a 

dificultade de compaxinar traballo e estudios...Mais ó ver na ringleira de xente que 

esperaba poder acceder a fiestra da secretaría a dúas mulleres, máis ou menos da súa idade 

, con cadanseu neno da man e os impresos de matrícula na outra, terminou de despexar 

tódalas súas dúbidas: faría o bacharelato e se todo ía ben esperaba chegar a ir a 

Universidade, a estudiar para médica, como fora o seu soño dende ben pequena. 

 As súas compañeiras pensaban que estaba un pouco tola, máis o final todas a 

axudaban no que podían; algunha vez cubriron a súa quenda de traballo para que puidera 

preparar algún exame. A verdade é que xa non lembraba ter sido tan feliz nunca. Ata se 

animou a saír de festa coas súas amigas algún fin de semana.  

 No Pasapoga, que daquelas era o local de moda da capital, coñeceu ó Silverio, duns 

corenta anos, viúvo, a quen tampouco lle facía moita gracia o estrondo da música a todo 

volume nin as luces de neon. Sen despedirse dos seus respectivos amigos saíron a dar un 

paseo polo parque do Retiro, sentaron nun banco e estiveron falando ata altas horas da 

madrugada. Cal no sería a sorpresa da Sabela o coñecer que Silverio era profesor no 

mesmo instituto no que ela estudiaba, pero no bacharelato diúrno. 

 Dende aquel día Silverio converteuse en fiel acompañante, profesor particular e 

guía turístico da rapaza de provincias na capital do Estado. Ao lado del Sabela descubriu 

un mundo novo para ela : museos, salas de exposicións, cines de arte e ensaio, bibliotecas, 

teatros , o Gran Circo Universal. Cada fin de semana o seu novo amigo tiña reservada para 

ela unha actividade nova e sorprendente: pasaron case unha tarde enteira, collidos da man 

coma dous meniños, subindo e baixando na “montaña rusa” do Parque de Atraccións e 

montaron no funicular da Casa do Campo; outra tarde patinaron na pista de xeo ata que os 

tiveron que botar, para pechar as portas. 

Un xoves pola mañá un mozo uniformado fixo entrega a Sabela dun enorme ramo 

de rosas. Diante de das súas compañeiras e dalgúns clientes que ollaban a escena 
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sorprendidos, case non foi que de dar aberto un pequeno sobre que contiña unha tarxeta na 

cal Silverio lle pedía que casara con el. Tivo que sentarse antes de poder explicarlle as súas 

compañeiras o contido da nota, aínda que polo sorriso de todas elas xa se decatou de que, o 

que para ela era unha sorpresa, para as demais non o era tanto.  

A verdade era que a idea non lle desagradaba: o seu pretendente era un home culto, 

de boa posición social e sen cargas familiares; aínda por enriba era amable con ela, 

chegando a extremos de verdadeira adulación e, a pesares de que era algúns anos maior ca 

ela, conservábase moi ben. Non querendo dar unha resposta precipitada, quedou con el na 

hora do xantar.  

Cunha enorme dificultade – negárase, ata aquel intre, a falar con ninguén da súa 

vida pasada- foi detallando toda a súa historia, namentres Silverio asentía en silencio. “ E o 

peor de todo e que nunca poderei ter fillos...” rematou de contar, co rostro desencaixado.  

- Non me importa nada do teu pasado, esta será a derradeira vez que falemos del. 

Tamén sei que nunca poderás sentir por min a paixón do teu amor primeiro, e tampouco 

me preocupa. Eu quero compartir o meu futuro contigo e só che pido que intentes quererme 

como eu xa te quero a ti. 

Aquela resposta terminou por convencela. Un mes despois, na mais estricta das 

intimidades casaban nunha pequena capela do barrio vello da capital do estado. 

A Sabela agora é bastante feliz. Animada polo seu home deixou o seu traballo e 

agora estudia o segundo curso de Menciña na Universidade Autónoma. Pouco a pouco está 

aprendendo a querer a aquel home maduro que profesa por ela un amor cego. Contribúen a 

súa felicidade ¿por que non dicilo? unha certa seguridade material e unha posición social 

envexada por moitas das súas antigas compañeiras de traballo, coas que segue a manter 

unha estreita relación de amizade. 

Hai uns días recibiu unha chamada telefónica da súa nai: o seu pai está nas últimas 

e desexa pedirlle perdón antes de deixar este mundo. As lembranzas de aqueles tempos tan  
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difíciles arremuiñáronse no seu espírito mancando unhas chagas que non estaban de todo curadas.  

O coche novo do home da Sabela devoraba quilómetros pola AP-9, estreada uns 

cuantos anos antes. Namentres cruzaban a ponte de Rande Sabela contemplou o seu pobo, 

ao outro lado da ría. “ Xa falta pouco”, comentou, cando o nó que afogaba a súa gorxa lle 

permitiu falar. 

E namentres o vehículo cruzaba o viaducto do río Mor, os ollos de Sabela, aqueles 

ollos que noutro tempo foron ceo estrelado, deixaron de ser insondables pozos de cinsa 

anegándose de bagoas, sen que ela mesma soubera por que. 
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