
 

12 

 

Breviarios 

 

© Xerardo Méndez 
 

 

1 

 

b r e v i a r i o s  

O s  n o m e s  d a  i r a  

C a n d o  p r e n d e  a  x e n r e i r a  



 

2 

 

Breviarios 

Datos da publicación 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuará... 

www.xerardomendez.eu 



 

10 

6  

 

 

 

Todo estaba tranquilo en Jalalabad aquela noite. E tamén nas montañas. 
Puderan ver caer as bombas, días e días caendo as bombas, días e días oín-
do o rombar coma de trono, pero máis seguido, dos avións. Uns avións 
que de noite ciscaban sangue polo día botábanlle pienso, coma se foran 
animais ós que alimentar para o matadeiro, eso era o que lles dicía o mulá, 
e tamén que un bo musulmán non contaminaría o seu espirito con aquela 
carne de porco que tiraban os malditos americanos para... para... puxérase 
vermello e non dera seguido. Todo estaba tranquilo nas montañas, mentres 
o lume ardía nun recanto para arredar o lar aquel da friaxe que reinaba no 
exterior. A neve caera en folerpas grosas, caéralles enriba todo o camiño, 
case non deran chegado, pero mirando a Yusuf, aquel home de ollos ver-
des que coñecera Isbiliya e recitaba de corrido versos de Mu’tamid, miran-
do aquelas costas que nunca se domaban, pudera resistir aquela camiñada, 
o peso do seu irmán pequeno, que finalmente cargou Yusuf, e do fusil, que 
gardaba no cargador, gracias á misericordia de Alá, tantas balas como lle 
cabían. Foi entón que lle pareceu sentir un ruido, un golpe seco, e, por pre-
caución, chamou a seu irmán e mandoulle que se metera por baixo dun 
vurullo de mantas e non se movera ata que llo dixera. 

Logo axexou por unha regaña na contra que non daba tapado a entrada 
do frío. Unha sombra movíase entre as casas. ¿A sentinela? Podía estar 
morta. 

Espertou a Yusuf, que non se enganou: amartelou e pegou a disparar. 
Dúas de aquelas figuras negras caeron antes de que o rebumbio convertera 
a aldea nun inferno. Yusuf ordenáralle quedar na casa. Gastara todas as 
balas; unha figura negra víñaselle enriba: achegábase á casa coa arma na 
man, lento e coidadoso. Rematou a Zawi, e deulle volta ó cadaver de Ha-
bus. Logo pegou unha patada na porta, entrou e quedóuselle mirando. Ti-
ña o fusil na man, pero Alá non lle deixara unha bala. Agarrouno polo ca-
no e botouse contra aquel fantasma. O camiño do paraíso cheiraba a pól-
vora, pensou mentres caía, sin ver como aquela figura se perdía na noite, 
outra vez silandeira. 

As aspas do helicóptero xiraban a pouca altura e o home vestido de ne-
gro quitou o pasamontañas. Unha pedra atravesou o cristal escuro da noi-
te, dacabalo dunha voz case infantil. Era unha ameaza? 
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Cousa sabida. O conto estaba en ver que resultaba de todo aquelo, díxo-
se, cun asomo de inquedanza no ollo que miraba de esguello a táboa de 
índices, a taxa do interbancario e a evolución do Euribor. O outro ollo 
vagaba polo hiperespacio bancario agardando a letra do hipotecario que 
había caer a fin de mes, indagando como había responder á súa ansiedade a 
renovación anual, que medio punto non é nada, din, pero sacudir sacude 
que dá gusto, e parece mentira, pode que ate baixen e todo, alegrar alegrarí-
ase se non fora a mala conciencia, aquela que lía a Sartre cando a inocencia 
das víctimas era o mesmo escrupo que agora, e, ben pensando, maldita a 
hora na que lle dera por ir vivir á residencia aquela, tan ben que o pasara, 
sí, pero estaba tamén Ahmed, Alí, Tariq e... os demais, era divertido por a 
kufillah, era así como se chamaba o pano aquel a cadros? Berrar OTAN 
NON,IANQUIS FORA, seguro que hai fotos, sempre hai fotos, e tal e 
como son estes cafres, calquera día recortan unha e apareces ó lado de al-
guén que hai anos que non viche, e xa está o lío armado, que lle vas contar 
á muller, á nena pequena que de sotaque descubre que es un sicario de Ben 
Laden? que manía de chamarlle a un polo nome de seu pai! E despois fala-
rán da convivencia de civilizacións... se polo menos tiveran algo de conta 
da língua! E, onde se víu que a ignorancia tivera conta da lingua? Libertade 
Duradoira: quen che puxo a navalla na gorxa, Xurxiño Matogueiras, que 
cousas pasan, encher o tanque, si, encher o tanque que baixou o gasoi e a 
min estes non che ma dan, que no Nadal ha subir coma un foguete. Tres-
centos quilómetros de ruta, catrocentas capillas ofrecendo o xénero, e di-
cindo si, están tolos, e si, xa lles compría un escarmento, que se crerán es-
tes, e de onde caíron os outros, amén, amiguiños sí, pero a vaquiña polo 
que vale. 

Soñar un mundo novo e acabar así. Igual chega a bomba á catedral, co 
estoupido aparece petróleo, e xa está, Uxío, daquela xa está a terra liberada, 
que toda a terra é dos homes, o caso é que non nos toca todos a mesma, 
e... 

- Rapaz, ponme unha tila. 
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Sir John Gielgud acariñou o couquizo de aquel can que o acompañaba, 
mentres sostiña unha copa de cognac na outra man. Decidíu pousar a copa 
na mesiña de lectura, onde unha luz vivía para lle alumar as lecturas. Dába-
lle voltas ó informe. Ergueuse, con gana de estirar as pernas; as pernas 
adurmiñadas polas horas pasadas diante do lume. Achegouse á fiestra, mi-
rou caer as pingas de auga sobre os campos, sobre o céspede, sobre a gra-
villa e, finalmente, sobre as rosas que beireaban o edificio, rodeándoo cun 
abrazo afectadamente perfumado. Sempre lle gustara aquel salón, a ras de 
terra. Nunca lle gorentara esa vulgaridade dos americanos de se subir a 
unha torre por se asemellar ás águias. Se algunha vez se parara a perder 
dous minutos en pensalo el conformaríase con ser un tigre, un jaguar aca-
so, se tiña o día proclive ó exotismo. 

Mirando chover aceptou que non lle quedaba outro remedio que render-
se a aquela suxestión, e conseguir unha baixa dos prezos anque fora a causa 
dunha mingua temporal dos beneficios. Era unha necesidade estratéxica do 
combate contra o terrorismo internacional. Eso lle dixera por teléfono o... 

Había días que lle daba voltas á cousa. O normal tería sido deixar que os 
prezos aumentaran, contra todas as “suxestións”, para compensar o risco 
derivado da inestabilidade. El sabía que, coa recesión ás portas, calquera 
golpiño de aire acabaría de llas abrir. E non podían permitirse dúas derro-
tas tan xuntas -dixérallo Louders, do Foreign Office entre dous grolos de 
viño, cun aceno de cinismo. Por eso el, e outros, adicaríanse a manter o 
prezo por baixo da realidade. As insinuacións chegadas de aquí e de alá 
convencérono de que o mundo estaba a punto de dar outra volta, e había 
tempo que sabía que os negocios, os verdadeiros negocios, nunca tiñan 
nada que ver co presente. Nin coa tranquilidade. Recibíu cun sorriso os 
novos tempos, abandonou a fiestra e a chuva, levantou o teléfono e come-
zou a dictar ordes de compra e ordes de venda. 

Caía a noitiña cando Rosalie, a súa muller, se atreveu a petar na porta 
daquel santuario. El abriulle a porta e sorprendeuse do seu comentario. 

- Quen vai ser a próxima víctima? 

Levaban demasiados anos xuntos. 
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Voaba baixo. Como bexato buscando os pitos. Lembraba o sorrir de Fá-
tima, os andares graciosos de Miriam, a ola na cabeza, unha rolla no cou-
quizo e aquela ola danzando na cabeza, sostida pola man esquerda, men-
tres a dereita lle acenaba, dicíndolle que camiñara, que non se entretuvera 
cos moinantes que sempre rondaban polo pozo, aquel pozo cunha auga 
tan fresca como unha noite de inverno. 

Acordaba o baile das palmeiras na tardiña, a nube de pó da caravana 
achegándose, o barro esbrancuxado da casa, o pai aloumiñándolle o cou-
quizo na porta mentres pregunta que caravana é aquela, súa nai que res-
ponde sen baixar a ola cunha confesión de ignorancia. Unha morea de pó 
erguíase na distancia. 

- Non son camelos - dixera, e non eran, non eran. Eran Land-Rovers 
apertados, ateigados de uniformes rotos, de rostros de aceno grave e fala 
autoritaria, homes que se ciscaron na estrema do oasis, que forzaron a 
tranquilidade do lugar violentándoa cun bulir salvaxe e un aceno de ira no 
mirar.  

Tuvera que mirar aquelo dende a fiestra, empuxado, acutifado polo pai a 
buscar o acobillo sombrizo do cuarto, de par de súa nai inclinada cara o 
Leste besbellando pregarias. E das pregarias naceu un murmurio que axiña 
medrou a balbordo, un tronar seguido que alagaba o ceo, un ceo que deu 
en cuspir lume sobre aquelas figuras que caían atravesadas polas balas, e, 
como se aquelo non bastara, abríu as portas do inferno para deixar caer nas 
casas de osamia fráxil a vinganza feroz do napalm, os corpos ardían coma 
fachos, coma tizóns, e quedaban esparexidos na area, carbóns ensanguina-
dos e inertes cruzados sobre o adobe, carbóns que adquiren rostro e nome 
cando o silencio, ese inimigo, volve para acocharse na desolación, coma un 
león cheo. Recoñeceu os rostros deformes, os membros amputados, os 
ventres abertos. E agora, mentres voaba baixo, foinos chamando polo seu 
nome. 
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Aquela mañá erguérase cedo. Coma sempre. A rutina de descubrir en 
cada madrugada “os dedos rosados da aurora” quitáballe un pouco de mé-
rito ó espectáculo. Claro que, aínda así, tiña que renderse á evidencia e ad-
mitir que contemplar o sol arrancando o manto de escuridade desde o Les-
te era un espectáculo polo que pagaba a pena o traballo de todos aqueles 
anos nos que... Perdera, si, deixara cousas no camiño. Paul... a pesar de 
todos os pesares aínda lle baixaba un arreguizo polas costas, aínda lle proía 
a palma das mans, aínda se lle facían un nó as tripas ó lembrar. Marchara 
porque estaba casado cunha ausencia, dicía. Debía seguir en Princeton, 
coas súas clases de Química, o seu laboratorio fumegante -de sempre o 
imaxinara entre pipetas e probetas fumegantes, desque lle dixera que era 
químico- e a pinga de malicia que lle caía polo sorriso cando ela lle dicía 
que cheiraba a lixivia, por amolalo un chisco; el insistía unha vez máis des-
cribindo un traballo que ... a aburría soberanamente, e víñalle o sono, caía 
rendida sen decatarse. O espertador incendiaba o silencio a eso das cinco, 
pero el nunca o sentía. Eso lle parecera ata que aquela pinga de malicia que 
lle atravesaba o sorrir de cando en vez dixera, á saída do tribunal 

- Xa non vou ter que oir ese maldito espertador nunca máis. 

E aínda non quedaran mal. Levábanse a ben. As dúas raparigas adorába-
no. Quedaran con ela, claro, como había ser senón? Non as vía moito, e 
elas tampouco parecían estrañala. Viña buscalas unha fin de semana si e 
outra non. Viría esta fin de semana. Marcharía con elas algures, mentres ela 
quedaba dando voltas polo apartamento, correndo por Central Park ou... 
Quizaís aceptara a proposta de George. Florida soaba ben. Os Cayos. Vol-
veu os ollos ó nacemento do día, agarrando a taza de café, humedecendo 
os labios naquel negror morno e doce. Foi ó erguer a vista que lle pareceu 
notar algo estraño naquel avión que se achegaba. A taza caíulle das mans. 
Era día claro. Quixo coller o teléfono.  
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Tiña o televisor prendido. Gustáballe sentilo rombar: facíalle compaña. 
As palabras enchían o ar, mentres remexía no café, apuraba as novas do 
xornal e mastigaba os planos para unha mañá de lecer. Quixera cambiar o 
turno para poder ir á casa no vóo da noite, pero Ralph tivera que marchar 
escopetado para a casa: o neno tivera un accidente. El tiña dous. Dous ne-
nos, non dous accidentes. Un cativo de oito e unha princesa de seis. Estra-
ñábaos. Naquel recuncho estrañábaos moito. Xa lle tocaba de os ver. Axi-
ña había estar na casa. Lonxe de aquel bungalow enterrado na area, lonxe 
do zunir constante do trebello do ar condicionado, lonxe do burato aquel 
no que pasaba as horas de garda encerrado e mirando como espesaba o ar, 
por facer algo. 

Algo raro lle petou na orella e foi, coa taza do café aínda na man, ó sofá 
que tiña colocado enfrente do televisor. Aquelo era Nova Iork. As torres. 
Deulle un brinco o corazón a compás da pregunta: que lle pasaba a aquela 
torre? Ardía! Non podía ser... el estivera alí, subira nos ascensores, andara 
nas terrazas, vira as medidas de seguranza... Como pudera prender aquel 
lume? Fora a voz do trebello, ou por mellor dicir, unha de aquelas voces 
que peterrexaban por alagar o espacio electromagnético, a que o informou. 
Un aeroplano acababa de se esnafrar contra aquela torre que ardía. O que? 
Non lle cabía na cabeza aquela posibilidade, así que pegou os ollos á panta-
lla. Entón estoupou a segunda torre, a torre Sur. Lisa traballaba alí. No 
piso 97. Contemplou horrorizado como as chamas lambían o cristal das 
fiestras dos pisos altos, a xente acenando, desesperada, e xa lle caían as 
bágoas antes de coller o teléfono que só repetía  

- Sobrecarga das liñas. Chame máis tarde. 

Ou algo semellante. Lembrou a Robert de Niro naquela película, co cas-
co na cabeza, repetindo que non hai salvación posible por riba do séptimo 
andar. Logo soou o teléfono, vestíu o uniforme e volveu á base. 

E agardou que aquela luz vermella se volvera verde, para poder darlle 
volta a chave e porlle lume ó mundo.  
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