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A luz comezaba a entrar lentamente polas miñas retinas. Intensa e branca, sumía a 

estancia na que me atopaba na claridade. Os meus ollos se afacían á nova 

situación. Deitada nunha camilla, nunha pequena habitación, cun camisón níveo que 

me chegaba deica os xeonllos. Ó lonxe, quizais ós pés da cama, o mozo de bata 

branca, co estetoscopio asomando dende o peto, estábame a ollar con aquel 

fulgurante sorriso debuxado nos beizos. Tentei incorporarme, aínda esvaecida polo 

efecto dos electroshocks, malia que xa pasaran preto de dúas horas dende que o 

desapiadado monstro electrónico descargara a súa furia sobre apenas dezasete 

anos de inocencia. 

-Tranquila, Ana –dixo el co seu meloso ton de voz, pasando unha agarimosa 

man pola miña face-. No hagas esfuerzos innecesarios. Pronto pasarán los efectos y 

podrás levantarte y caminar. 

Quixen abrir os beizos e confesar todo o que pensaba daquel trato inxusto, 

pero sabía que ía facer ouvidos xordos ás miñas verbas. O único ser 

verdadeiramente xentil naquel inferno de paredes brancas. O que enxugaba as 

bágoas que esvaraban polas miñas fazulas en momentos coma aquel. Mesmo as 

súas verbas naquel castelán lixeiramente afectado resultaban reconfortantes detrás 

daqueles ollos latinos. Despois de dous anos pechada involuntariamente naquel 

cemiterio de mentes ilustres. O meu anxo da garda. Gael. 

Así que optei por me render ós encantos do atractivo doutor, e deixei que a 

única persoa que me amosaba un mínimo de respecto me devolvera ó meu estado 

de horizontalidade sobre o leito. Os seus beizos pegados na miña fronte só un intre 

antes de que o seu sorriso desaparecera trala película celeste da porta. Cando ó fin 

puiden botar o meu corpo da cama, acudín con coidado a subir a persiana da 



 

2º PREMIO NA MODALIDADE DE CONTO 
 

habitación. O solpor loitaba por se facer un oco nas miñas pupilas, e acadou a vitoria 

cando desconectei a lámpada que alumeara a estancia dende non sei canto tempo. 

A áurea estrela fuxindo dun ceo envolto en chamas vermellas, amarelas, rosas, 

laranxas... 

Un son xordo bastou para distraer a miña atención daquel espectáculo de 

cores. Gael. Con el, unha enfermeira e unha bandexa. Senteime na cama, as costas 

contra a almofada e as pernas cruzadas sobre o colchón. El abriu a mesa plegable 

fronte a min. Ela pousou a bandexa sobre ela e saíu da habitación. O seu doce 

sorriso reflectido nos meus ollos. Un par de comprimidos sobre a mesa. A comida 

tiña moi bo aspecto, e o recendo era delicioso, pero a miña gorxa, pechada de 

angustia, non deixaba pasar bocado. A face do meu anxo amosaba agora un xesto 

confuso, mestura de impaciencia e preocupación por non me ver comer. 

-¿Qué te pasa, cariño? –quixo saber el-. Necesitas comer algo. Llevas 

demasiado tiempo sin probar nada. ¿Te encuentras bien? 

Como ousou o meu anxo facer a última pregunta? Sabía de sobra que non 

me sentía ben entre estas catro paredes, entre enfermeiras que me trataban coma 

unha verdadeira enferma, co cabrón do director ollándome cunha xenreira 

inxustificada cando se cruzaba comigo. Coma se tivera eu a culpa de estar alí, 

privada de liberdade.  

Ignorei a comida. Abrín o caixón da mesa. Un pequeno cadro, de marco liso e 

negro. Unha rapaza. Un corpo duns trece anos metido nun vestido vermello e 

nunhas sandalias brancas. A ledicia apoderada dos seus beizos. Os seus ollos 

verdes repletos de vitalidade. O cabelo, longo e escuro, bailando no aire, quizais co 

vento. 
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-Sales preciosa en esa foto –opinou.  

E saíu de novo da habitación. Os meus ollos fitaban ós do seu retrato sorrindo 

catro anos antes dende a retrospección de papel e vidro. O sinal agardado. O corpo 

ó límite da consternación. Dous anos. Nin un segundo máis. Con axuda ou sen ela. 

O pequeno bolso, provisto de todo o esencial, oculto tras unha táboa solta do 

roupeiro.  

Encamiñei os meus pasos cara ó espello do cuarto de baño. Nin unha pegada 

de felicidade. O cabelo solto e revolto, o camisón decimonónico. Nun impulso 

desesperado arrinqueino do corpo e boteino nun recanto. No chan, coma un vulgar 

farrapo. Logrei atopar un vestido azul e uns zapatos. Os de aquel día en que me 

fixeron crer que iamos á praia. A sentir por primeira vez o recendo a sal e area. E 

cando acordei, estaba aquí. Pechada. Soa. Sen ninguén que me quixera. Aínda me 

quedaba ben. Coma a primeira vez. 

O fantasmagórico luar, no chan. O persoal, reunido no gabinete, entre 

gargalladas despreocupadas e fumarentas cuncas de café. A ocasión perfecta. 

Descolgueime da xanela, co bolso ás costas, e descendín polos canos. A ventá, 

catro metros por riba de min. A liberdade asegurada. Ninguén sospeitaba de min. 

Ninguén me coñecía. Podía pasar por unha simple visitante. Crucei o enorme portón 

de ferro. Ninguén reparou en min. O mundo real a apenas uns quilómetros. Habería 

que camiñar, si. Era o único xeito de fuxir. Pero ó fin era libre. Libre de ir a onde 

quixera. O meu vindeiro destino, un interrogante que procuraba nos meus pés a 

firmeza dunha resposta. A solución, un coche branco cun luminoso sinal de 

esperanza no teito que acababa de dobrar a esquina e se detivera xusto diante de 

min, como se soubera que estaba a agardar por el. 
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O home que o conducía fixo un aceno, invitándome a entrar. Tras comprobar 

que a miña carteira estaba preparada para retribuír a súa xentileza, acomodeime no 

asento traseiro e mirei por derradeira vez ó adusto motivo que me impedira gozar da 

oportunidade de sorrir.  

-A onde, señorita? 

A pregunta do cabaleiro pillárame desprevida. Non podía retornar a casa 

despois da mentira. Matinar un breve intre para atopar a resposta era poñer a proba 

a paciencia do meu salvador. Pero un dos pequenos petos do vestido non estaba 

baleiro. Unha tarxeta. Unha dirección. Depositeina sobre o asento do copiloto. O 

vehículo comezou a andar. Primeiro, amodiño. Despois, máis rapidamente. Ningún 

pronunciou unha palabra máis. O transporte percorría rúas silandeiras. A tarxeta na 

que figuraba o destino, escrito cunha caligrafía decimonónica na descolorida tarxeta, 

de volta no meu peto. Os números vermellos do contador aumentaban devagar, 

aínda que xa levaba alomenos media hora de viaxe. 

Unha sacudida. O automóbil detívose. Dous billetes sobre a lordenta man do 

condutor. Uns pasos despois, o vehículo, de novo dirixíndose cara a ningunha parte. 

Eu, de pé na beirarrúa. Ante min, tres andares dunha arquitectura pasada de moda. 

Atravesei a monocromática porta de barrotes entrecruzados. Unha muller sentada 

na portería ante unha mesa redonda facendo calceta. Outra berrando dende unha 

pequena radio ó seu carón. Non reparou en min. Afanábase minuciosamente no seu 

labor. A sinuosidade materializada nas escaleiras. Varandas de ferro e chanzos de 

madeira, gastados por moitos pares de zapatos que pasaran sobre eles. Lámpadas 

esmorecidas cheas de arañeiras. Unha esmola de luz por cada andar. 
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Golpeo cos cotenos a porta desexada. O son dos ósos contra a grosa táboa 

de carballo retumbando en todo o edificio. Os gonzos da porta renxeron ó abrirse. 

Ela. Era ela. Alí estaba, coma sempre. O branco cabelo crecho. As avermelladas 

fazulas quentes. O mandil de cadros e as zapatillas escuras nuns pés máis 

pequenos que os meus. O corpo miúdo, pero rexo e forte tras anos de labranza. Na 

face, chea de pequenas engurras, un sorriso máis grande do habitual nela. Unha 

explosión de ledicia na infinidade dunha aperta. Eu queríaa. E ela a min. 

-Deixáronte marchar, miña nena! –dicía a anciá cunha bágoa correndo pola 

faciana-. Es libre, filliña! 

-Escapeime –respostei-. Non podía seguir alí pechada. Non podía estar lonxe 

de ti. Sei que a eles non lle importo. Pero estranábate moito. 

Non dixo nada máis. Levoume á cociña. Unha cunca de caldo e un anaco de 

pan de bóla. No azul dos seus ollos, un aire de satisfacción por verme comer 

despois de tanto tempo lonxe de min. Naquel intre, só un pensamento me devolvía á 

nostalxia. Gael. O seu agarimo afondara en min coma un ardente desexo de volvelo 

ter á miña beira. Ela, na súa pequena cadeira de pau vernizado, allea ó meus 

sentimentos, seguía a sorrir docemente. Levoume a un vello dormitorio en desuso. O 

cansazo da viaxe convidándome a deixar caer o meu corpo sobre aquela pequena 

cama. O sono venceume, e os meus ollos adicáronlle un lene sorriso de 

agradecemento á avoa. As pálpebras caeron sumíndome nun profundo descanso. 

No que nunca imaxinara caer despois do involuntario encerro ó que fora sometida. 

Pasaron así uns días. Fíxenlle saber á avoa todo o que ocorrera durante 

aquel tempo. Dor, tristura, soidade, sufrimento. Gael. A muller, agradecida con el por 

ter amosado tanta tenrura comigo. Nada novo daquel lugar. Ninguén semellara 
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botarme en falta. Quizais o meu anxo amañara todo para que non saíran na miña 

procura. Unha semana. Un doutor certificando a miña boa saúde. O meu corpo 

recobrando progresivamente a cor. O sorriso de novo debuxado nos meus beizos. 

Ela, satisfeita que a alegría de vivir regresara de novo ó meu rostro. 

Unha mañá. Dúas semanas despois. Unha nota sobre a miña cama. Unha 

cita na praza a media tarde. Un sobre pechado. Dirixinme cara o lugar indicado. 

Unha man dende un vehículo solicitando a miña presenza cun xesto e 

convidándome a me acomodar nel. Esta vez no asento dianteiro. O coche arranca. 

Unha media hora, quizá algo máis. O coche detense. O cheiro a asfalto e fume 

desaparecera. No seu lugar, o recendo a salitre e a area inundando os meus 

pulmóns. A brisa mariña azoutando dezasete primaveras de vida no interior.  

Camiño soa cara o areal. Quería velo máis de cerca. Agocharme a coller area 

nas miñas mans e ver como se deslizaba entre os meus dedos. Unha man sobre o 

meu ombreiro e o meu corpo estremecido. Gael. Só el era quen de facer de min 

unha muller nova.  

Ningún pronunciou unha palabra. O espectáculo áureo ante nós. A esfera 

dourada, coma un minúsculo punto no firmamento, tinguíndoo de mil cores. Só o 

ollar daqueles ollos escuros podería dicir máis que un cento de verbas ben 

escollidas. Só o meu sorriso, do que xa desaparecera a anguria, podía amosar como 

me sentía a carón del. Só un bico sería quen de facer o resto.  


