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Nunca soñou con ir alén da serra. Delimitados os soños polas 
lindes da parroquia, afixérase a contemplar as súas esperanzas 
en catro rostros e cinco animais. Había un pouso de dureza na 
súa ollada, afeita a tratar coa morte para soster a vida, a velada 
reserva de quen coñece o prezo das cousas que importan.   

El camiñaba polas rúas máis escuras de París coa navalla no 
peto e unha fame procedente do máis abrasador deserto, que 
cruzou nun tobo metálico, respirando a aroma doutros tres 
corpos apegados ao seu durante tres interminables xornadas, 
para acabar depositados, coma lixo, no arrabalde onde un pa-
rente seu ditaba as leis e gobernaba a miseria. 

Os soños menten, e ela alcanzou unha estación moi ao Norte, 
na que extraviou o camiño a un contrato entre palabras que 
non entendía, e empuxóns ben pouco amables que lle envorca-
ron a maleta no andén, onde a multitude pasou por riba das 
súas vergonzas. Botou a andar, e non parou en toda a tarde, 
marabillada da inmensidade urbana, lucindo o seu rostro de ví-
tima. 

El pesou a navalla e dedicoulle un tento a aquela muller que 
arrastraba unha maleta rota e un extravío evidente: cruzou cos 
seus aqueles ollos de lume e sorprendeuno o sorriso inmóbil, 
conxelado naquel rostro que lle resultaba tan familiarmente 
alleo. Nin se decatou de que unha man de ferro lle dobraba o 
brazo e lle espetaba un lapote que o deixou sentado contra 
unha parede. Pediulle matrimonio para saír daquel paso e ela 
aceptou, cansa, o compromiso. 

www.xerardomendez.eu 
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( 1 )  

Derrubado, cos xeonllos en equilibrio perdido sobre a debilida-
de, Alfredo Santiso mirou a negra boca do revólver e ventou o 
gusto acre da pólvora nas enxivas. Caían as paredes contra a 
súa esperanza, o inverno era unha friaxe distante e o sangue, 
esvarando pola lenta agonía do instante, alcanzoulle -amarga 
dozura- os beizos. Podía esparexer no momento á inútil alegría 
dunha palabra, dunha palabra sostendo un desafío. Podía su-
mirse na tristura e deixar correr as bágoas pola canle da dor. 
Podía... Pouca cousa podía. Os brazos, esa escolta crebada do 
tórax, penduraban, admirados do seu alento para soster as 
mans; as mans: uns garabitos ensanguinados, e unha baraza 
plástica para o atadallo que as xunguía. 

A camisa rebelábase e, algures, amosaba unha brancura extra-
viada : rente ás voltas de corda que apegaban extremidades e 
corpo, ou na faldra, asomando desvergoñada como a voz da 
nai, a calquera instante: 

- Xa che eu dicía que habías acabar mal ... 

Alfredo Santiso, os ollos negros da dor afogados en lágrimas, 
navega polo mirar negro do revólver, a escasos vinte centíme-
tros do seu rostro, abarloado a unha man nervuda, coa exquisi-
tez da crueldade resplandecendo na súa firmeza. Detrás da ar-
ma nacen palabras. 

- Es un burro. 

Palabras de granítica consistencia. A súa solidez revélase como 
unha altura inatinxible, e a maldade como a súa necesaria crisá-
lida. Despois, a penas un instante despois, a planura do ánimo 
dese home que contempla o revólver contra o cano rebenta 
como un cristal acariñado por un cantazo. Chaman á porta. 
Chaman. O cano da arma báilalle diante dos ollos. 

-E se che pego un tiro? 

Non pode verlle a cara. O inimigo é unha voz apoiada no acei-
ro e na pólvora. 

www.xerardomendez.eu 
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-Mais che vale que traia os cartos. 

Pero Alfredo xa non querería cuspir nin desprezo, aínda que 
tivera a lingua ceibe e puidera abrir a boca. Soubo que era ela 
denantes de se abrir a porta. O recendo a música dos seus ollos 
atravesaba as paredes -dicíallo noutros momentos, mellores, 
claro- así que non o sorprendeu a voz. A campá rota da familia-
ridade, o espello embafado das mañás, chegou, co medo arran-
deándose nas palabras, nas palabras que tremen e reclaman: 

-Quero velo! 

A máis cega indiferenza acolleu aquela súplica. O inverno quí-
xose pousar naqueles dentes, tamén, a bo seguro.Glacial, a voz 
cuspiu: 

-Os cartos. 

Unha físgoa pode ser un marco. A morredía luz das escaleiras -
vintecinco vatios de traballo escurecido polo pouso triste dos 
anos- procuraba fuxidas, e atravesada naquela regaña que arre-
daba a porta do marco viuna soster aquela ofrenda de azuis ci-
fras, viuna demandar piedade do asasino. Pensou: “que non me 
vexa así, por deus, que non me vexa así...” A enormidade da-
quel corpo de rostro descoñecido tapou a regaña, sentíronse 
dous pasos e despois, o pecharse a porta foi igual que vinagre, 
vinagre no suco labrado no seu orgullo pola navalla do asoba-
llo. A luz dentro era escasa. Mais esa escaseza foi abondo para 
unha miserable verdade. O sangue colgáballe do nariz, e máis 
que mirar, as imaxes coábanse pola greza pequena que rompía 
a purpúrea consistencia dos ollos, e da fazula dereita, rota, onde 
outro corte tiña xa cotra. E estando así foi como debuxou no 
caletre a liña dos pasos que a achegaban èl, a cada mingua da 
distancia mais estarrecedores e saloucantes. 

-Meu Deus! Virxe do Carme! Que che me fixeron? 

Morrer fora quizais mellor reposta que o cristal que lla arredou 
do maxín antes de correr, salgado, polas cicatrices abertas e, xa, 
inesquecibles. 

Breviarios  
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Mireino. Calei. El teimou. 

- Teño unha foto. Está un chisco vella, coma min, pero é 
ela. Tiróunola o Pedro do Lis, na feira de Maceda, haberá... eu 
que sei os anos que haberá... 

A verdade hai veces que parece unha vinganza. 

- Enterrámola onte. 

Se me mirara ben, sabería, a máis, que xa non tiña razón ningu-
nha pra lle mentir. 

www.xerardomendez.eu 
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negror insistente, só puido grezar aquela solidez diamantina co 
aceiro malévolo da dúbida, da dúbida instalada en cada recanto 
do corazón ¿E el estará vivo? E malla que malla, os anos can 
como apócema amarga,  as palabras salfiren de amargura as pa-
redes da alma. 

- Hei volver un día de primavera 

Pensa que dixo. Rememora, a pel engurrifada recorda un aceno 
amable, o verdor dos ollos tinguiuse de outono, e do cabelo, 
aquela labarada encarnada, quedaron unhas guedellas, escondi-
das nun pano negro. Unha promesa pode encher unha vida co 
aire da saudade.  A boca metálica do camión da varredura sau-
dáballe os andares camiño do rianxo, un día con outro, un día 
con outro.  

Dixéralle: 

- Hei volver contra a primavera 

Un día calquera, nunha festa. Cando a arca do pan se ateigaba 
de incertezas e os camiños de poeira. Aquela gaita puido encher 
o aire de moxenas, e, nun recanto, abrirse unha tristeza 

- Marcho mañá 

E acender, despois, a candalexa, con aquel sorrir que tiña... 

Ela, xa vella, deu en extraviarse. Pegaba a andar e andaba, anda-
ba, andaba... ¿Quen sabe onde querería chegar? O tempo varré-
ralle, tamén, o sentido. E eu vino todo, como vin aquel home, 
pelo branco e andar tastabeneante, achegárseme de vagar. Ven 
o vin. Souben que había parar onda min. 

- Boas tardes. 

- Segundo se mire... 

- E... non son moi malas, ¿non é? 

- Non. Hainas peores- respondín, incomodándome. 

- E vostede saberá onde vive unha muller... chámase Iso-
lina, que lle din a Repoleira...? 

Breviarios  
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-Telo que deixar - dixéralle el, Alfredo Santiso Rodríguez, can-
do eran un home e unha muller. 

-Ti non sabes o que dis - falara ela. 

-Telo que deixar.- porfiara el. 

Os ollos dela lambían e bicaban cada mágoa, con tenrura infin-
da, deténdose, de cando en vez, na incredulidade. 

-Cómo pode haber xente así? 

El, amarrado a aqueles bicos, quixo abrirse a unha esperanza, 
pero rompéuselle na gorxa, e o único que brincou ó aire foi 
mais pranto. 

-Parai de nifrar, que xa me estades enchendo.- dixo a crueldade 
desde unha sombra calquera. 

A persiana, algún día verde botella, deixaba luz bastante para 
recortar aquela ameaza contra o po dos vidros, descuberto por 
un neon azul e tatexante, compañeiro tamén do inverno de fó-
ra. A sombra arredouse e quedaron só a fiestra e as distancias. 

-Cómo estás? -preguntoulle ela entre bágoas. 

Pero a Alfredo Santiso o ‘ben’ non lle daba nacido, rendido co-
mo estaba á evidencia da debilidade. Atado á impotencia. Inuti-
lizado para a esperanza. 

-Teño que marchar -dixo por fin a muller. 

E o home sentiu a marcha daquel quentor como aceiro branco 
abríndolle o ventre, branco de luz e de ardentía onde soficou o 
ánimo para erguer o corpo un chisco, abondo para reclamar un 
beixo. Un beixo que camiñou polo aire con á de bolboreta, pa-
ra vir dar na boca ensanguentada, aberta nunha soa palabra, 
ennovelada nun fío de voz. 

-Aguanta- díxolle o Alfredo. E sen saber polo qué. Quizais sexa 
así como agroman as vinganzas. Ela mirouno co medo aínda 
mais prendido na alma. 

www.xerardomendez.eu 
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-Oi, que foto mais bonita... - chegou a burla de diante do tate-
xar azul e feble do neon - Pena de máquina, hó! E ti, mema, 
ven aquí! 

-Porque non nos deixas en paz? 

-Porque non me peta. Dixen que veñas. 

E ela foi. Como unha ovella. Achegouse de vagar, a pasos que-
dos. A candalexa que lle alumara no ánimo un minuto antes e 
detrás súa estaba apagada. Mellor dito: atada. Asoballada. Ma-
chucada. Rebentada. Volveu a cabeza. E quixo crer que daquela 
greza por onde Alfredo a miraba había algo que remanecía... 

-Vaite ó Tucán. Quérote aquí ás seis con cincuenta billetes. 

-Pero... 

-Tes toda a noite aínda... E non te me poñas farruca se non 
queres que che alume a ti tamén... -e acenou para onde estaba 
Alfredo Santiso. 

Ela mirou aquela imaxe da dor engruñada nun recanto. O silen-
cio foi a única resposta, e a escuridade o envoltorio do aire o se 
trancar a porta detrás dela. 

-Miráchela? Case parece contenta...- as gargalladas atronaron 
no cuarto baleiro. A penas un xergón, apegado a unha parede 
ateigada de estampas de santos, restos dalgunha perdida devo-
ción, que agora, esparexendo cegueira a escuridade da emoción 
e do momento, só podían adiviñarse. Pero o ollo víraos antes 
de o sol se por e sabía que estaban. Como agora sabía que o 
langrán aquel habíase deitar unha miga. 

-Case parecía contenta de ir facer de puta... A carraxe empu-
xouno, pero Alfredo Santiso só alcanza a caer de fociños, e a 
apañar outra patada no brazo esquerdo, xusto onde xa o tiña 
roto. A dor varreulle o sentido dun acutifón. E o langrán foise 
ó outro cuarto botar unha soneca, porque lle pesaba un chisco 
o aburrimento. 

Breviarios  
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Dixéralle:  

- Hei volver coa primavera. 

Hai tempo que a primavera lle volveu aquela promesa, e non 
foi cos seus brazos.  

Os días, o tempo todo, que pra que imos falar de días e non de 
noites, da luz e non da escuridade, o tempo todo, é un dicir, 
puido volverse un pan resésigo. Un chicle extraviado no asfal-
to. Un recendo a pneumático plano, comesto das reviravoltas. 
Así que veu a primavera, pero quizais a ausencia non a sorpren-
dera tanto. A esperanza é un vezo da debilidade: podía telo 
pensado, e se o fixo, calou, seguiu cruzándolle a cara á madru-
gada cos seus pasos, un día con outro... 

Dixéralle, si,  

- Hei volver na primavera 

E aquel rir atravesábaselle nas primeiras horas da mañá, bam-
beábase no mediodía, brincaba nas tardes lentas e soleadas, e 
nadaba, nadaba nas tardes de choiva e grisura. El tiña os dentes 
bonitos, pequeneiros, pero bonitos. E cando ría, aquel brancor 
enchíalle a cara, estrañamente, porque a boca del non era gran-
de. 

Apertada a soidade contra a almofada, por veces desperdiciaba 
unha bágoa. Humedecía a escuridade coa liquidez dun cristal 
salgado, e axiña, logo do sacrificio, durmía. Seica a felicidade 
consiste na capacidade de desperdiciar algún tesouro. Sería por 
iso que durmía sorrindo. 

Dixéralle: 

- Hei volver unha primavera 

E ela quixo acreditar naquela verdade. Os labios non son os 
que menten: el dixera aquilo e ela creu na flor daqueles beizos, 
como se cre en Dios Padre, ou na Santísima, porque el dixera 
que, e amor vive de fe, e á fe non lle compren razóns. Ela tin-
guira a súa ánima co perfume da certeza, así que o tempo, ese 

www.xerardomendez.eu 
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( 2 )  

A madrugada era húmida. Viña do río unha humidade mesta, 
galgando na néboa, na néboa que engarraba nos recantos e mo-
llaba as pedras. Como se o día tivera unha barriga peluda e in-
mensa, inzada de suores frías, e para escorrentar a friaxe a es-
fregara contra o cemento deitado nas fendas vellas, cemento a 
loitar contra o degoro polo chan das paredes, paredes de pedra 
de gra, de pedra cansa esfarelada nos dedos de cada raparigo 
escapado da escola a debullar as horas rabuñando area para 
acompañar os pasos extraviados na nada. 

A madrugada era húmida, de lentura pesada e silandeira, ferida 
polo troupeleo dos tacóns a fuxir das regañas que arredan pe-
dra de pedra. O tacón había ser de madeira. Ou non. Debía im-
portar, pero o detalle miúdo está no fío de luz que contempla o 
andar, derrubado, da muller, máis ca no movemento do aire. 
Ou quizais non. Resoa a madeira nas pedras da carreira. Eran 
zapatos de pel lonxana e madeira de dureza exótica, como to-
das as distancias. Zapatos que carrexan a canseira triste, esma-
iolada, dun corpo ardido en cinco infernos nunha noite. 

A muller detívose. Parou diante do portal. A porta partida, aín-
da que estea mal dita. Os nenos falan -queren falar- coa simple-
za da regularidade. O tempo arrímanos á ferruxe do poxigo, á 
camba das táboas, á pintura comesta de días descoidados, ás 
bisagras, ós gonzos e á renxedela. A porta renxe o a arrempu-
xar a muller e as súas feridas. Láiase e obedece lenta, como un 
can vello. Acaso unha gata, se o laído escollera corpo. E mais, a 
penas aire en movemento, o son desfaise na barronca do ins-
tante. Despois o pecho, á altura da man, que se ergue para con-
vidar a un interior onde para a noite. Interior onde aniña o es-
curo, que emboca nunha escaleira coa avaricia da fame. Escalei-
ras que se reviran contra o tellado escasamente translúcido, 
mentres a man da muller tenta o acubillo enferruxado do pou-
samans, e amparándose nesa enferruxada solidez comeza unha 
agatuña lacazana, un ascenso grávido, preñe de desleixo. 

www.xerardomendez.eu 
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Dous chanzos por riba do primeiro descanso, trousa. Incapaz 
de conter o noxo. Coa canseira de se arrincar, co bandullo, a 
alma. De botala pola boca e pisala unha vez, e outra. Fica, por 
un momento, así, dobrada enriba da mascada. Apaña cos ollos 
os restos -escasos- de alimento indixerido. Nunca fora de moi-
to comer. Sete escaleiras máis adiante está a porta da desola-
ción. Asáltaa a idea de fuxir. Préndelle no maxín o lume do de-

sespero e agárrase á fuxida. Unha vida ben vale outra, e máis se 

é a túa. Seica. A muller non pensa mentres da o seguinte paso, 
o paso que turra dela cara o cima, cara esa segunda porta onde 
vive a chantaxe e sobrevive -se acaso é que sobrevive- unha 
razón para agardar por noites sen madrugadas de néboa, noxo 
e infamia. 
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( 3 )  

Os pasos na escaleira espertaron aquel home. Ergueuse do seu 
xergón, coa galbana da fera instalada no corpo como un traxe 
feito á medida, e, parapetado detrás da parede, porque lle pe-
tou, deu en facer sangue: 

-Aí ven a túa mullerciña... 

díxoo así, como sen lle dar importancia. Como probando con-
tra o aire o fío dunha navalla. Aínda sentado no xergón. E aín-
da que a debilidade da luz entraba polas fiestras da galería, aín-
da brincaba nelas a sombra dun neon azul, dun neon azul que 
ventou como Alfredo Santiso puxo en pé o seu corpo, dobra-
das as costas pola obriga de cargar o peso da cadeira atada á 
fractura dos seus brazos. Alfredo Santiso contou os pasos do 
home que se erguía. Un, dous, tres. Botou o folgo que lle que-
daba naquela carreira. Ía a conta en catro cando o home saía do 
seu cubil para quedar enmarcado na porta daquel cuarto que 
remataba na galería. A inercia da carraxe obrou o milagre e os 
vidros da ventá deron a súa vida para acoller dúas caídas. Oíuse 
un berro de sorpresa e un golpe seco na pedra da carreira. Pa-
sos apurados e unha voz de muller afogada polos golpes na 
porta: 

-Alfredo! Alfredo! ¿Que pasou? 

Os cotenos deixaron na madeira unha pegada ensanguinada. 
Os pasos escaleira embaixo, nada. 

www.xerardomendez.eu 


