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A miña familia. 
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o  a l e n t o  d a  m u s a

 Esta non é unha historia baseada nas perversións do whiskey, se é que o whiskey 

proporciona algún tipo de conflito psíquico, se é que aquel puidese ser causalidade 

deste ou se este tivese unha razón alén de nós mesmos, do dano que nós mesmos 

nos infliximos, fóra das substancias que nalgún momento determinado puidésemos 

consumir.

Esta é unha historia pequena, como todas as grandes historias. Trátase dunha 

historia de soños e pesadelos. Duns e doutros alternados pola esperanza, por ela e para 

ela coa máis absoluta exclusividade. É, en definitiva, unha historia incontable, porque 

existe xa en cada un de nós, sendo ao mesmo tempo diferente, individual e intransfe-

rible, como a liña do horizonte pola que somos incapaces de erguer a cabeza.

Atópome actualmente repasando tristemente a idade de trinta e dous, con tres 

anos apenas a maiores, segundo as estatísticas, para ter polo menos un fillo; solta de 

carnes, e un traballo polo que aparento cando menos corenta.

E nesta dor inmensa, o alcol provócame unha forte acidez que dura até varios 

días despois de inxerido, o que non se converte en razón suficiente para evitar que 

consuma algunha cervexa de cando en vez. A cervexa, lonxe do que se adoita falar, 

U N

o_alento_da_musa_cabeceras.indd   9 18/1/07   21:18:44



1 0

a l b e r t e  m o m á n

non me refresca, non me quita a sede, nin sequera posúe un sabor agradable, pero 

adoita servir para lembrarme que, malia esta vida de merda, aínda son quen de facer 

algo que provoca a irritación dalgún sector da sociedade, a Igrexa. Gosto enorme-

mente da Igrexa, como estamento. Esa é unha razón como outra calquera para ser 

católica. A Igrexa é a única con capacidade para alarmarse polos que consideran males 

do mundo. 

Pola miña banda, non me sinto responsable da fame nos países pobres, tampouco 

na que se xesta detrás do contedor do lixo do meu portal, nin na cociña da familia 

do terceiro. Sei que as miñas saídas nocturnas, as miñas visitas frecuentes a Paco 

Machote, o servizo máis caro de entre todas as miñas estancias en sociedade, e as 

figuras de porcelana que enchen o recibidor do meu apartamento, non van empeorar 

a existencia daqueles que sofren.
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o  a l e n t o  d a  m u s a

 Volvendo aos trinta e dous. Na cola do supermercado coñécense moitas persoas, 

sobre todo véndoas pasar dende o outro lado da caixa rexistradora. Cos anos unha 

aprende a non facerse preguntas sobre o interesante de cada unha delas, apréndese a 

apreciar, só mirándolles para os ollos, se teñen cambio, se pagan con billetes grandes 

ou pequenos, se posúen unha ou máis tarxetas de crédito, se teñen familia ou só un 

can, dous, simplemente un gato ou unha miñoca tímida estresada por vivir no tobo 

dunha toupa. Os soños van pasando e lembrarse de non pensar en alto pasa a ser a 

única preocupación. Coñezo a quen despediron por dar o seu parecer sobre a compra e 

hábitos alimenticios dos clientes. Ninguén se parou a pensar que se trataba dun simple 

pensamento que escapaba dunha mente lixeiramente perturbada polo tedio, ninguén 

por non pararse pensou sequera, pero perto dos cincuenta, con fillos e sen  traballo, a 

vida deixa de sorrir, non por nada, senón porque durante o traballo os pensamentos 

fuxidíos eran escoitados e agora, na casa, os pensamentos pérdense como queixas 

nunha caixa para suxestións.

Eu non teño fillos, por non ter non dispoño nin dun marido, que tampouco é 

condición sine qua non para o primeiro. A miña única salvación é que hai anos que 

D O U S
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deixei de soñar co amor, coas relacións estables e duradeiras, pero, lonxe da perfec-

ción, non puiden desembarazarme da preñez do amor por un fillo, amor polo que 

comeza a conta atrás.
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 Trinta e dous e un cuarto, escuro. Paco, á súa idade, procura excitarse pen-

sando en algo diferente ao que ve todos os días. Pola miña parte, deitada boca arriba, 

agardo, espida, fregando un pé contra outro para evitar que me colla o frío. Teño 

medo de meterme entre as mantas, este mes ando algo apurada e non estou para 

grandes aloxamentos, cun cuarto sucio e incómodo a partes iguais xa me podo dar 

por satisfeita. 

Dificilmente sinto o seu pene mol introducíndose dentro de min, percibo moito 

máis a man que o axuda a penetrarme, facendo movementos en torno aos labios da 

vaxina, que comezan a humedecerse. A tensión dura pouco, pero afortunadamente 

non houbo olladas comprometedoras. É unha das razóns polas que sempre preferimos 

quedar ás escuras nos nosos encontros. A confianza despois de anos deu pé a este tipo 

de tímida vergoña que nos prohibe falar, tocarnos fóra do estritamente necesario e 

ollarnos, ollar os nosos corpos mil veces coñecidos, pero nunca vistos, como se así 

quedásemos eximidos de culpa.

Penseino en moitas ocasións, pero nunca fun quen de pedirlle que quitase o 

profiláctico, aínda que sexa tan só por unha vez; hai anos que eu xa non tomo a 

T R E S
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pílula. Mais a culpabilidade pode comigo, aínda que, se fose doutro xeito, non sabería 

tampouco como afrontalo.
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Trinta e dous e corenta no rostro, nas mans a suma de ambos. As mañás son 

cada día máis frías. Baixo en bata o lixo antes de almorzar, á noite estou sempre des-

feita pola xornada de traballo. O xornal chega en punto ao quiosco de abaixo, agardo 

sempre, nunca o compro, nunca dende que atopei traballo, pero agardo igualmente. 

Desexaría falarlle ao repartidor, desexaría preguntarlle pola familia que garda moi 

perto do volante da furgoneta, incluso polo san Cristovo que pendura do retrovisor, 

pero agardo e permanezo en silencio, véndoo descargar, abrir e pechar as portas 

traseiras do vehículo, con mestría de anos, coa sensualidade dun traballo cotián, a 

sinxeleza dun traballo... desexaría poder axudarlle a levantar os vultos. Catro mans 

rozándose, cortándose xuntas, magoándose xuntas, mesturando a suor e o sangue 

nun traballo de horas, coa mirada recíproca a uns ollos felices de ver a sinxeleza da 

visión, a familiaridade dun traballo compartido. Pasar a man polo seu rostro mestu-

rando tinta e suor nunha marca que o fixese meu para sempre. 

C A T R O
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o  a l e n t o  d a  m u s a

Trinta e dous e medio. Paco morre, á súa idade. Un ataque ao corazón en acto 

de servizo, coa arma na man e un suspiro de satisfacción, antes de abordar o campo 

de batalla.

Non me deixo afectar até dúas semanas despois, cando me atopo recordando, 

coa man quente sobre a superficie húmida que conforman os labios da miña vaxina, 

sentada no váter, co meu propio puño fregando as súas irregularidades contra a 

falta de firmeza das miñas coxas. Son quen de disfrutar igualmente, pero sinto que 

hai algo que me falta, se cadra un peso, unha forma escura sobre min, un aroma 

a suor e fluído vaxinal, un ombreiro que morder xusto antes dun estremecemento 

xeral, un espasmo, un sismo causado pola carga que sobre min actúa e despois 

nada. Iso fixo tamén a confianza, o feito de poder exacular dentro de min antes 

ca min mesma, como se fose eu a que ofrecese os favores. Supoño que para el era 

case unha liberación, saber dun desafogo periódico do que botar man, sempre pre-

sente, sempre disposto, un amor sen loita cotiá, disimulando a transacción nunha 

despedida repetida mil veces. De non querer pagar non habería problema, enten-

deríao, pero agora xa rematou e iso é o que verdadeiramente me doe, danándome 

C I N C O
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a l b e r t e  m o m á n

por dentro, por non ter aproveitado a miña posición privilexiada fronte a moitas 

outras, existentes.
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o  a l e n t o  d a  m u s a

 Trinta e dous e medio. Escoito, coa man no ventre, as palpitacións do corazón. 

Permanezo, despois de xantar, un anaco recostada sobre o sofá, coas mans no ven-

tre, escoitando involuntariamente unhas palpitacións que me desprazan no tempo, no 

espazo, até ser eu mesma feto nun outro corpo fecundo, que son eu tamén no soño.

A tarde faise liviá polo recordo, polo alimento, na esperanza dun outro ser agar-

dando a chamada á luz. A visión doutras criaturas, amparadas polas firmes mans 

doutras nais. Indiferenza. A presenza dun ser agardado, propio, como propia é a carne 

da que xorde, cólmame na ficción do pensamento.

A noite, unha febril ledicia ampárame da néboa. Un soster con firmeza as bolsas 

da compra entre as mans, firme na rúa. O bus que se achega no tempo en que unhas 

cóxegas dobregan as miñas pernas. As decenas de metros que me separan da miña 

vivenda non pasan desapercibidas para os viaxeiros, adormecidos pola hora. Non 

descendo. A sorpresa queda lonxe de disimularse nos seus rostros, devecerían por 

preguntar con cara sorrinte todos os por qué, asaltarme con todas as súas dúbidas, 

pero a brétema sélalles os beizos, o cansazo derrételles as pálpebras, e as palabras non 

chegan a saír nunca no silencio do autobús.

S E I S
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Desexar sen tregua unha viaxe infinita. Nunca o frío dos asentos plásticos fora tan 

confortable. Co tempo, os vidros serven de acomodo aos ombreiros doídos, ás cabezas 

desligadas dos corpos en tensión. As luces atenúanse ao intuírse o mar que murmura, 

e os corpos axéitanse no acubillo antes de erguerse e marchar. O mar, as bolsas nun 

curruncho da praia, xunto co calzado e as medias. Fóra o inverno! Despréndome do 

seu tecido groso e pesado para introducir os pés nus na reconfortante friaxe do eterno 

amor do corpo asediado, enchido da vida da que carece o colono imperio.

Deixo mollar a saia arrolada polas ondas. Percibo a ascensión da auga polas 

pernas até provocar unha intensa sensación de friaxe nas coxas. Vibro, o tremer das 

pernas, o virarse momentaneamente dous paus tesos e as cóxegas rubindo até a gorxa. 

Desprazo a pelve para degustar con ansiedade o movemento das breves ondulacións, 

que falan de min ao provocar a catarse de corpo e contorno despois do pracer. Son a 

guía do meu propio labirinto, sobre a brétema, no frío enlousado da noite, respirando 

o meu propio alento.

Sentada na beira, mollando intermitente a punta dos pés que xogan a afondar na 

area, agardo a chegada. O ser emana dos poros da terra, da vixilia nesta contida, do 

perfume de sal e argazo, da máscara dos soños vertebrados polo fío da fantasía, e, en 

si mesmo, o ser transfórmase en alento, proscrito virxinal.
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 Trinta e tres en cada hemisferio do cerebro. Labrando cada mañá un sorriso tan 

ficticio como permanente e necesario para o xornal que chega puntualmente, para 

unha familia que repousa moi pertiño do volante, ordenada debidamente. Un sorriso 

para unha mañá que abre silenciosa. Correr polas rúas, camiñar antes que a luz atraia 

as multitudes, sentir o pracer dunha pel morna sobre a pel, amparándoa da friaxe e 

as duras superficies, pisar con forza sentindo como unha nube amortece o paso para 

facelo livián, incansable. Gardando ben dentro a virtualidade do sorriso esbozado, a 

mentira nunha falsa comodidade que nutre o outro ser que levo dentro, diminuto e 

indefenso ante os pesares que fai seus por unha osmose, que di, que tira dun para 

o outro nunha relación case simbiótica entre a criatura que recolle da nai que dá, 

ansiosa e chea de dúbidas, ofrecendo un posible irreal até consumirse nel, de pracer 

inmenso.

Un sorriso uniforme abríndome as portas da tranquilidade fronte ao mundo, un 

sorriso paciente, interminable, facendo de min honesta xustiza. E con todo, tan só 

para salvar a aparencia do ser que agarda. 

S E T E

o_alento_da_musa_cabeceras.indd   21 18/1/07   21:18:45



o_alento_da_musa_cabeceras.indd   22 18/1/07   21:18:45



23

o  a l e n t o  d a  m u s a

Trinta e tres e medio. Un sorriso convertido en cotián, de canto un descoñecido 

pode ser xa hábito. Ás veces máis dunha volta ao día, véxoo fixar a ollada nas miñas 

mans. Dificilmente logro ocultar o nerviosismo, falo soa moi en baixiño, esquecén-

dome do medo a ser escoitada. Sinto esvarar os conxelados entre os dedos. Ergo a 

cabeza, el sorrí semellando permanecer alleo a canto acontece.

Hai días nos que podo adiviñar o que cociña, case que logro deducir os hora-

rios, os gustos, os aromas da roupa limpa pendurando dos fíos que se sosteñen sobre 

a bañeira. Coñezo das ofertas as súas predilectas, sei da debilidade polos xeles con 

cheiro a mazá, da crema sen alcol para despois de barbearse. Coido saber máis do que 

verdadeiramente sei e déixome levar cada mañá polo seu sorriso, cada mañá. Persígoo 

coa ollada, ás veces, entre os andeis, sen temer que veña a min ao cabo. Véxoo esco-

ller a fileira con coidado, se cadra deixando pasar algunha velliña diante, por terme, 

por sentir máis tempo a miña presenza, para sorrir e manter a mirada fixa nas miñas 

mans endurecidas, véndoas manipular, en soños, as súas carnes con ousada firmeza. 

Verme fixar os xeonllos debruzados sobre os seus riles, coas súas costas abertas mirán-

dome insidiosas, provocadoras, para que faga meus os seus pregues, fortemente coas 

O I T O
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mans, impregnándoas da súa suor exsudada dos poros nus. Esperto. Súo polas mans 

e os obxectos foxen delas con celeridade, percibo como aumento o ritmo para chegar 

a el. Respiro fortemente mentres me movo máis e máis rápido, con brusquidade. Ao 

fin chega e diminúo a marcha até case determe, pero sen cambiar de posición, como 

sentindo o medo de perdelo tan só por respirar. Síntoo pasar, recoller as bolsas, sinto a 

súa ollada nas miñas costas dende a porta antes de marchar. Non me volvo, nunca me 

volvo, por medo, cecais, ou non, por non perder o momento no que foi meu, aínda 

en soños considéroo tan real que temo desprenderme. Ás veces pido un cambio para 

descansar. Unha dor infinda consómeme as pernas pola tensión, retírome un instante, 

métome no baño, mollo o rostro e respiro, logo sento un anaco no váter a fumar.

Volvo ao posto, sempre botando unha ollada ao meu redor, por ver de descubrir 

posibles sospeitas.
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Trinta e tres e medio. Xa no solpor marcado duramente por tras dos vidros do 

supermercado, falamos. Pretendendo unha conversa concluínte desfaise en inquéritos 

mentres agarda a que encha as bolsas. Apenas sei que responder. Os monosílabos 

acoden para o rescate, non me sinto eu mesma, tan locuaz nos meus prolongados 

silencios e, a un tempo, tan incapaz fronte a calquera adversario.

A fileira avanza e non agarda resposta. Vólvome pouco despois para observar a 

súa ausencia. Dorida, recóllome en min mesma, procurando un alivio nun encher bol-

sas desmedido, nun cobro convulso, nun pasar tarxetas de crédito con desmesurada 

brutalidade, nunhas grazas, nuns bos días, nuns volva pronto, nuns volva... axiña.

Sobrecargo o novo peso sobre o instinto, como quen de preconizar os desastres, 

mesturándoo cun deus que fala coa voz da conciencia e dita en silencio, agardando 

unha resposta afirmativa e a gratitude infinita de quen se ve salvado, sen dar conta 

exacta do que ou de quen.

Co tempo e a calma volvo aos meus trinta e tres e medio de agasallos á conciencia 

con mil e unha torturas. Volvo a min, volvo a eses só meus trinta e tres e medio con 

xenreira, noxo a un algo concreto do meu pasado, algo que cambiaría sen pensalo, 

N O V E
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algo que condiciona eses meus trinta e tres e medio, algo que os conduce, os somete. 

Por unha vez logro identificar un mal, de identificarme no abstracto, para saber de 

min, para poder escoitar mellor as miñas propias palabras no silencio.

Falo en alto, érgome da lama:

–Abre os ollos, Pim, e camiña!

–Como di, desculpe? –respóndeme unha incauta muller ante tal revelación. 

Opto polo silencio sentenciando unha resposta contundente.

–Son trinta e catro con cincuenta e nove! Se ten un céntimo devólvolle 

corenta.

Evito ollar ao meu contorno, seime escoitada e temo represalias. Tento confun-

dirme entre os ruídos propios da caixa rexistradora, como unha abnegada traballa-

dora. 

Estrañada, volvo sobre as miñas palabras, penso no Pim, penso en quen desco-

ñezo, nas razóns, no alén dese nome, no poder do subconsciente ao lembrar canto 

fora perdido nas mareas da memoria. Lembro unha adolescencia que rexeitei aban-

donar, unha xuventude que seguiu comigo incluso cando teimei en obviala. Unha vez 

esquecida, perdinme con ela. Perdín as cousas pequenas, perdín o sorriso simple, o 

composto máis tarde, na anoitecida.

Recorto os pasos no regreso a casa, non hai apuro. Reconfórtome co pensado, se 

cadra o inicio dun futuro alleo a min mesma.
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Fálolle en primeiro lugar, aprendín o seu nome da tarxeta de crédito. Confíome 

ás súas palabras e, sen pensalo, consigo unha cita. Asómbrome, tras a súa marcha, 

pero abrázome ao meu propio sorriso. Insaciable busco contaxiar de felicidade a toda 

a fileira. Hoxe o pasado parece non existir, non hai trinta e tres e medio, non hai 

corenta nun rostro lúcido, non a suma de ambos apegados ás mans.

Xogo a facerme forte detrás da caixa rexistradora, resistindo as acometidas do 

tedio, da desidia. Hoxe son vital, puramente. Conquisto novas posicións e detéñome 

un intre a falar na sección dos conxelados. Á volta non me resisto a deleitarme cos 

aromas dos desodorizantes, fermosos pero embriagadores. Algo mareada, torno á 

caixa respirando con dificultade. 

Sei de min entre as froitas enceradas. Atrévome a expresar abertamente a cobiza 

pola pel lisa das cucurbitáceas, a envexa polos corpos tentadores das peras, a firmeza 

das mazás e a saudable acidez dos pomelos. Déixome apreciar polos exuberantes cabe-

los das leitugas rizadas, seducir pola voluptuosidade incontida dos repolos e a figura 

moralista das cebolas, amargas e choronas. 

Hoxe falo de min con letras maiúsculas, sen descanso.     

D E Z
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 A mirada inmersa nun abrir e pechar de ollos reflectido na fiestra de socorro do 

autobús. Cantas veces desexei defenestrarme por ela na procura do socorro, denunciar 

a empresa fabricante por propaganda enganosa. Non hai socorro en precipitarse por 

unha fiestra. 

A escuridade permíteme observar os viaxeiros, poñerme na súa pel dende o 

espello da fiestra, friamente, como eu mesma son xulgada. A cabeza lixeiramente 

inclinada sobre o cristal, apoiando o cranio aló onde moitos outros antes ca min, 

sempre con afán proletario, sempre mesturando a dor e o cansazo coa misericordia 

potencial a percibir de quen percibe. Particularmente non percibo, nunca percibín 

máis aló da desgraza de ser e pensar en min mesma como ser único.

Agora no autobús percibo esa dor, o cansazo, o desexo de misericordia, a falta de 

aspiracións e máis cansazo, máis torturando as pernas e o corpo todo, os ombreiros 

inchados, as pálpebras sustentadas tan só polo rozamento do seu interior enxoito, 

insomne de quen non ten ollos para pechar. En silencio, porque a súa imaxe fala por 

eles, na tortura de ter sempre a mesma esperanza, a que os obriga a proseguir como 

tratándose dun deus cruel na eterna tortura dun Sísifo constante.

O N C E
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Na parada despídome co fume da máquina perfumándome as costas, tras a néboa 

unha velliña en pantuflas, das que só perduran restos testemuñais dun escurecido 

marrón, empurra un contedor do lixo até a luz dun farol próximo. Na praia todo se 

move calmo, unha lixeira brisa sobre a area, sobre a escuma das ondas. Un barco, non 

moi lonxe, vira para afastarse da costa, unha tenue luz e o rumor de palabras delátano, 

un motor perdéndose sen medo tras a penumbra.

Na noite, o nome dun descoñecido, roubado do relevo dunha tarxeta de crédito, 

gravado con presión nas xemas dos dedos, como lembranza. Pásoas polos beizos e 

xuntas fálanme doutros tempos, de historias pouco afortunadas, de min mesma. Estra-

ñamente non podo máis que revelarme a min mesma no seu nome, como se coa súa 

presenza non fixese máis que espreitar todos os meus pasos, buscando do meu interior 

unha outra figura de home para ese mesmo nome, un outro meu alento para ese 

home.

Fago historia cos meus pés sobre a area mollada. Como a historia, as miñas 

pegadas vanse da memoria coa marea, quedando tan só como residuo na erosión da 

fricción coa pel ao escribilas. Escribindo o seu nome percórrome en siluetas, en for-

mas, murmurando os anos todos. Vexo as engurras nidias antes do paso das ondas, as 

imperfeccións, a decadencia das zonas ocultas, as exultantes canas brincando entre o 

cabelo para facerse visibles, entre elas, de volta o seu nome facéndose pequeno entre 

os grans de praia brillantes coa luz da lúa.
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Unha breve brisa mesturándose coa roupa, xogando co meu corpo, erguendo 

suavemente os meus peitos, facendo contraste coas coxas escuras e quentes, avísame 

da entrada da noite, inmersa xa na miña intimidade. Retírome erguida polo pracer da 

friaxe sobre a pel de galiña. 
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 Se cadra non queda moi propio dicir que me abro de pernas, pero si respecta 

rigorosamente a realidade. Máis por acción súa que interese propio, quedo recluída 

nun curruncho do asento do copiloto mentres el se acomoda, erguéndome a saia 

cunha man, desfacéndome coa outra a blusa para denudar os peitos, fregando con 

forza a man contra os botóns, a roupa interior que se me crava até a conciencia, para 

deixarma núa e trastornada.

Recompóñome con cautela, mentres retorna ao seu asento. Os aros do copo do 

suxeitador fanme dano contra o peito e opto por sacalo todo, quedando parcialmente 

núa, como se a blusa non fose máis que aire, queimando unha pel inculta de toda 

emoción, con necesidade de ser curtida nunha amálgama de sensacións e sentimentos 

contraditorios, tan real como dolorosa.

Acariñándome o rostro decide levarme á casa, despois dunha longa e extenuante xor-

nada laboral, un xeado e un breve paseo á beira dun mar anoitecido, calmo e silencioso.

Famenta pero incapaz de comer, déitome sobre a cama desfeita pensando, ten-

tando lembrar todos os momentos da nosa conversa, pero imaxes repletas de silencios 

aumentan un desconcerto até entón descoñecido. 

D O C E
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Na escuridade son incapaz de recoñecer as miñas mans, non podo apenas imaxi-

nar o meu rostro. Con agarimo paso lenemente a man polo peito, percibo unhas 

feridas que provocan unha dor que vai máis aló da dor meramente física. Percorro cos 

dedos lixeiramente humedecidos, as miñas coxas buscando infrutuosamente a orixe 

do mal. No seu lugar, encontro dous labios ardentes e enxoitos e un mar de alfinetes 

inmersos no interior da miña vaxina. 

Recapacitando, son incapaz de durmir até ben tarde. Nas portas do soño descú-

brome apalpando o ventre, como querendo del un só instante, un tan só para apreciar 

do seu interior os latexos, novas formas nunha soa esperanza. Por un momento a dor 

remite e sinto como as pálpebras se pechan moi amodo.
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Agardo, sen considerar tan sequera a razón, agardo a que algo aconteza, se cadra, 

a que se presente e, sen grandes pretensións, que na súa actitude se intúa un mínimo 

arrepentimento. Agardo unha nova invitación, unha cita, no mar, un paseo tan só, 

acompañada, dispoñendo palabras que atenúen a friaxe da noite. Agardo.

Na espera as horas non axudan, o traballo se cadra un pouco, pero ante a insegu-

ridade todo afán por entreterme semella inútil. Atendo a caixa, redistribúo andeis sem-

pre cunha ollada de esguello continua na porta, pensando que en calquera momento 

pode entrar, que, de acontecer, debo inmediatamente volver á caixa e agardar a que 

apareza, a que fale, para sentir a súa presenza, para non sentirme máis defraudada, 

para confiar, verme sorrir reflectida nos seus ollos, sorrir e sentir que comparte a miña 

ledicia, nos seus ollos, como nos meus.

Pero vexo as horas, os minutos pasar, as cifras dun reloxo que o desexo non fai 

cambiar, e no tempo mil suposicións, intuíndo outras tantas hipóteses sobre a súa 

tardanza. Motivando o tráfico a súa ausencia, se cadra unha enfermidade venérea 

inconfesable, unha outra muller, a maldade propia de quen se sente poderoso fronte a 

un ser máis feble e ao fin crerse sinceramente ese ser máis feble, caer de xeonllos pola 

T R E C E
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falta de alento, instintivamente recollendo sobre o abdome os brazos, coidándome de 

non danar esa outra parte de min ficticia.

Nas horas, filtrándome no silencio, facéndome máis eu sen decatarme da perver-

sión que me transforma, desa vil indumentaria do medo, dun medo irreal a un algo 

que paso a considerar indispensable. Abrázome a esa idea como se eu non viñese xa 

da soidade, como se, de súpeto, a soidade fose unha arma para brandir contra min 

mesma. 

Contraditoriamente, a limpeza do local, despois de pechar, antóllaseme breve. 

Vexo próxima a fin da espera e un sentimento de terror faime retardar a miña marcha. 

Agardo aínda pola última das compañeiras para saír e demoro tamén o achegarme á 

parada do autobús para encamiñarme á praia, xunto as ondas gozosas que me murmu-

ren un ‘vibra’ coa súa escuma rubindo polas pernas núas.

Camiño amodo ollando para o chan, cando dun curruncho escuro se descobre 

unha figura; asustada arrédome cuns pasos que me achegan a un coche estacionado 

á beira da estrada. 

–Calma! Son eu –escoito da figura, que sen présas se mostra á luz. Nerviosa, 

solto as bolsas da compra e, cun espasmo incontrolable, precipito a miña man sobre o 

seu rostro, nun golpe seco coa palma que resoa na escuridade da rúa. Como resposta, 

unha man aferrándose con forza ao meu antebrazo e un golpe silencioso na meixela. 

Perdo por un instante o equilibrio, pero as súas mans retéñenme con firmeza, ache-
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gándome ao seu peito, que recolle o meu corpo con inmensa quietude–. Estás ben! 

Como é que reaccionaches así, estaba a agardar por ti.

Non son quen a contestar, non dispoño de palabras. A miña figura repousa aínda 

no seu peito e temo moverme. Tremo.

–Paréceche se te levo á casa? Teño o coche moi perto.

Síntome reconducida por toda unha masa movéndose nunha mesma dirección. 

Son outras pernas as que me impulsan, case que outra mente a que dirixe os meus 

pasos.

No portal da miña casa, volve sobre min para abrirme a porta do coche. Son 

incapaz de miralo e saio.

–Queres que te pase a recoller, a partir de agora, despois do traballo? Podemos 

saír a tomar algo e pasear?

Vólvome por primeira ver cara a el, un rostro amable reduce a tensión do 

momento e respondo afirmativamente.

Non son nada. Un sentimento de indefensión fronte ao mundo me asolaga, men-

tres abro a porta do edificio. Ás miñas costas, sinto como o coche arrinca con brus-

quidade e se arreda aproveitando as marchas curtas do vehículo. 

Entro na casa sen acender as luces, non aturaría ver o meu rostro. Séntome diante 

do televisor e tras un momento acéndoo, illándome do silencio que pasa a ser unha 

tortura. 
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Descúbrome tensa; malia todo e tras o cansazo acumulado, paseniño vou 

pechando os ollos para ficar durmida.

 Trinta e catro. Limpo o nariz do sangue que escapa. Penso en perder o equilibrio 

ao inclinar a cabeza cara atrás para cortar a hemorraxia. Os golpes que se din case que 

incuestionables son igualmente nefastos, eses tamén doen como doe a soidade.

Aperto o traballo como a salvación, sufro o remate de cada xornada nos músculos 

tensos, na ollada fuxidía en torno á escuridade, nos ruídos imprevistos e nos cotiáns, 

porque cotiá é tamén a dor. Dende aquel primeiro día, un bater constante, un frío 

inmenso cortando a pel. Aferrada a algunha parede, daquela casa que temo como a 

ningunha outra, marcada coas pegadas do sangue das miñas unllas, forzadas por min 

mesma para aplacar a dor. Mollando coa miña propia lingua o sangue, involuntaria-

mente, para ceder paso a unha dor de pernas abertas, coa friaxe da nudez contra a 

sólida parede e a forza dun corpo e uns brazos apertándome fortemente dos ombreiros, 

e un pene, un pene afondando axudado pola elasticidade das miñas carnes, que viran 

firme todo o corpo, deixando o alento xusto para sobrevivir até o próximo encontro, 

silencioso, de feridas abertas.

C A T O R C E
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Como a cervexa, creo entrever o desacordo da Igrexa. Fico prendida deste pen-

samento, pero considerando ao mesmo tempo que aínda que a Igrexa odia a primeira 

porque me separa de min, o segundo faime máis miña, máis dona do meu sufrimento. 

Ao fin, que gardo desta vida máis que iso, que levarei canda min no perdón eterno. 

O que para a cervexa era case que un alivio, é agora unha condena. Até cando, para 

quedar limpa duns cantos litros de alcol inxerido.

En baixa temporal agardo a hora aferrada ao sofá. Soa o timbre unha, dúas, tres 

veces. Sucédense os golpes e as palabras hipócritas. Volta sobre min mesma mordo 

con forza a beira dunha manta, os meus lamentos son demasiado fortes. Tremo cando 

percibo que as bagoas mollan a parte superior das mans. Non abro, se cadra noutro 

momento faríao inconscientemente, pensando en soportar canto a soidade me ofrece 

no seu antagonismo, pero hoxe non é por min que temo. No outro eu, hoxe real, 

gardo a esperanza. Non tería forzas para asumir tamén os golpes a ela destinados, a 

min mesma no seu corpo.
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 Esperto cos ombreiros entumecidos, as pernas, a cadeira producindo agudas 

dores nas costas, aferrada sobre min mesma, mentres un rostro estraño me observa.

–Como se atopa?

Dificilmente son quen de incorporarme e a descoñecida ofréceme a súa axuda. 

Recúo instintivamente, pero a dor en toda parte do meu corpo impídeme desembara-

zarme das súas mans sobre os meus brazos.

Incorporada sobre o asento descubro un número indefinido de persoas ao meu 

redor, mirando con detemento todos os obxectos, observándome a min mesma como 

procurando unha razón para marchar, para xustificar a súa presenza e marchar. Nunha 

raiola de luz vén o aroma a infusión quente, e tras dela, un home uniformado cunha 

cunca nas mans, sobre un prato e o frasco do azucre.

–Mire, somos da policía. Viñemos alertados polos veciños do inmoble. Un bal-

bordo considerable espertounos durante a noite. O causante está detido, pero vímonos 

na obriga de irromper na súa casa para coñecer o seu estado. Co seu permiso, gusta-

ríanos que o doutor, aquí presente, a examinase. Eu, que pertenzo ao departamento 

Q U I N C E
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de axuda psicolóxica da policía, acompañareina por se o precisa. Ben, axudarémola a 

erguerse.

O meu corpo amodo deixa de responder ante as miñas ordes, pasa a ser comple-

tamente dominado polos homes de uniforme. Levan luvas e as mans xeadas. Vólvome 

para mirar os que quedan detrás miña. Tápanse o rostro. Pode que defecase no asento. 

Non o sei, apenas podo lembrar nada de canto pasou, agás os golpes na porta, que me 

deberon acompañar mentres perdía o coñecemento.

Déitome sobre a cama mentres o doutor vai deitándome a roupa do corpo, 

adherida como de séculos. Sinto a auga quente percorrerme o corpo, caendo dunha 

esponxa. Penso en recuperar os folgos, pero perdo a percepción de canto me rodea 

mentres pecho as pálpebras, vítima dun cansazo inmenso.

Na area acaríñame o sol da atardecida, cunha brisa fría curtíndome a pel co sal 

que porta do mar veciño. As mans que se erguen do chan confúndeme cunha pracen-

teira masaxe mentres me desprazan cabo das ondas, que mollan primeiro as puntas 

dos pés nus, a saia de liño solta á brisa, rubindo polas pernas e enchéndome as coxas 

de friaxe, dunha friaxe húmida que contrasta coa calor innata do meu corpo. Confún-

dome co orgasmo entre as augas, abrindo as pernas, os brazos en círculo inmenso de 

pracer, con cóxegas bicándome as costas, os ombreiros, os brazos, os peitos pola base 

que aflora dende as axilas, descendendo até a cintura, a cadeira e de aí ás pernas que 

non cesan de moverse, levando para o seu interior un mar de xeo para reaccionar co 

reactivo fuel da miña vaxina.
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Desculpe que introduza este tema, pero debemos saber se vai presentar denuncia. 

O doutor descubriu en grande parte do seu corpo numerosas contusións, causadas, 

case con toda certeza, por golpes con brazos e pernas. Os seus veciños axudáronnos a 

concluír que o posible agresor foi..., ben, xa sabe. Non se apure, eu estou aquí, como 

lle dixen, para asesorala e axudala en todo o que estea da miña man. Debe saber que 

ten o dereito e case que o deber de denunciar os feitos, sei que non lle vai resultar 

doado relembrar  o acontecido, pero faga un esforzo.

»Agora, vou acender a gravadora, non se intimide pola súa presencia, ninguén 

máis que persoal facultado vai escoitar a gravación, tan só é un trámite para recoller 

a declaración. 

D E Z A S E I S

o_alento_da_musa_cabeceras.indd   43 18/1/07   21:18:46



o_alento_da_musa_cabeceras.indd   44 18/1/07   21:18:46



45

o  a l e n t o  d a  m u s a

Non sei canto de min permanece no corpo. Canto foi perdido nas mans dos dife-

rentes que creron ter dereito a sostelo.

Síntome permanecer baleira fronte á caixa, recubríndome de sospeitas. Non teño 

medo xa, porque semella que ninguén máis existe.

Pasan as horas como se nunca tivesen acontecido, pero á noite sigo camiñando 

pola area, déitome boca arriba espindo o abdome e cubríndoo de area, buscando 

que penetre até o máis fondo, para facer da miña criatura mar, océano que se aparte 

do meu pasado, para que sexa de min todo menos canto fun quen de vivir, para 

crear un novo mundo máis real, no que as palabras estean cheas de sentido e o 

seu significado sexa quen de aloumiñar a pel núa, facéndoa vibrar, e sexa quen de 

chegar a todas as peles mesturándoas e mesturando igualmente os seus nomes. Pero 

non obstante, desexo recoñecerme no seu corpo, como nai, porque na evolución 

hai sempre un espazo para a raíz que fai alento, poderosamente, unida á terra e 

afincada na consciencia. 

Fico media soterrada durante horas, abrigándome co alento de musa que o mar 

me achega. Apértome ás ondas, fondamente. Sigo o rumor da area que se ve trans-

D E Z A S E T E
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portada pola brisa para, no son de paso firme, asirme e camiñar lonxe co idioma que 

me cobre de mar, de todos os mares, facendo corpo.     
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 Positivamente, trinta e catro e medio. Sinto a non existencia da présa, do tempo. 

As miñas mans, o meu rostro, eu mesma son froito do meu traballo, alén das marxes 

da caixa, do supermercado enteiro, alén da miña situación laboral. Describo coa miña 

experiencia os contornos das engurras que me mostraron o camiño. Agora, como 

sempre, son o máis importante porque conquistei unha vida máis aló das fronteiras 

dentro de min mesma, marcándome un camiño cheo de novas metas cada día.

Completo o ser co meu propio, sen condicións. Vibro con el sen tregua, confí-

nome e dispérsome a vontade, ligo e desligo deuses como bonecos efémeros feitos de 

pan doce. Apértome agarimosamente á vida, cólmome e caio saciada para descansar.

Dúas veces eu mesma sen fin, repleta da enerxía que xera a semente que ofrezo 

ao mundo dentro de min, a eu que vivirá o futuro comigo e cando eu falte. Aférrome 

ao meu ventre sabio, sostendo o feito de ser nai, de saberme cumprida, sen máis com-

promiso que o de ser eu mesma, de mostrarme coa seguridade de ser aceptada. 

D E Z A O I T O
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 Á tarde volvo á praia. Camiño descalza pola area mollando os pés até o nocello. 

Gosto de me deitar, observando os contornos das ondas ao chegaren á area, logo per-

manezo longo tempo a ollar para o ceo, sentindo o mar, a frescura da auga crepitando 

contra as rochas. Durmo.

–Ola, perdoa se te molesto. Ti vés moi a miúdo. Tamén eu, por iso o sei. Só 

que, normalmente, adoito quedar no paseo, raras veces baixo á area. Véxote mentres 

camiñas, mentres paras a observar as ondas, como degustándoas. Nótase que che 

gusta o mar.

–Si.

–Síntoo, Chámome Ana.

–Ben, encantada.

–Moléstache se quedo contigo un anaco.

–Creo que non... De feito considero que me ha gustar. Queda comigo; logo, se ti 

queres, podemos ir cear algo, hai tanto que non ceo fóra da casa que xa non lembro 

a última vez.

–Gustaríame moito.     

D E Z A N O V E
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Déixome bicar, succionada polos beizos quentes e húmidos de Ana. Resulta todo 

tan precipitado que me semella estar vivindo a éxtase dos meus últimos días. Aco-

modo, con movementos firmes pero elásticos da pelve, as cadeiras no sofá, vibro 

ostentosamente como querendo apertar o mundo todo cos meus brazos moi aber-

tos. Síntome mollada, as pernas esváranme erráticas ao xuntalas, a suor adhíreme ás 

superficies, mentres trato de sosterme sobre a mesa da cociña aguantando os impulsos 

do corpo de Ana, que me busca en cada curruncho do meu corpo, atopándome 

onde menos sospeito e volvéndome soltar para comezar o xogo de novo. Ambas 

perdémonos nas estancias, deixando o noso cheiro nos obxectos, marcando o espazo 

común nun sismo inmisericorde de pracer. Nós xuntas, nós, as tres. No meu estado o 

máis mínimo movemento paréceme o máis gozoso. Cúbrome de pel, mestúrome coas 

vísceras que descoñecía até este presente visceral, coas extremidades, os nervios que 

nunca foran alterados. Non son nada e tanto como nunca antes, nas miñas formas o 

pracer mestúrase nun ofrecerme e percibir sen tregua. 

Nun momento de pausa sinto, acariñando o ombreiro de Ana xacendo sobre min, 

ter encamiñado os meus pasos a este fin, tan só para poder ser quen de percibir este 

V I N T E
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todo que agora posúo, sinxelamente, sen as fronteiras propias do común e mortal, sen 

pasado, morte ou compaixón.
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 Lembro con saudade. Cando dou en lembrar sempre o fago con saudade. Lem-

bro todos cantos amores fun recollendo do cotián, dos longos paseos en torno a min 

mesmo, á cidade eternamente cambiante nos seus acontecementos máis absurdos e 

vulgares. Lembro a banalidade con nostalxia, malia a miña pretensión de amar as 

cousas pequenas, pretensión por outra banda artificial, nunca fun quen de percibir 

todo canto desexei, ás veces incluso concluín que o meu desexo se obcecaba dun xeito 

obsesivo cunha realidade imposible de acadar. Pero non obstante amei, amei tanto en 

cantidade como en silencio, cualitativamente non me pronuncio.

Para ilustrar mellor ese meu amor desenfreado, lembro sentirme namorado dunha 

das caixeiras do supermercado que frecuento, que pasei a frecuentar aínda máis dende 

o meu platónico enlace.

Trinta e poucos, coa madurez propia de quen debe gañarse a vida nun eterno 

pulso coa derrota, mentres o sufrimento lle vai consumindo as faccións. Os peitos 

lixeiramente derrotados fronte á gravidade; os ósos do peito firmemente marcados 

sobre un fino tecido de pel, descubertos por un insinuante escote triangular; roupa 

interior marcando as pretas curvas baixo do tecido translúcido dun uniforme que, 

U N
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vagamente, insinúa certa respectabilidade, desapiadadamente vulgar. Agradoume 

sempre a súa maneira de recoller o pelo sobre a caluga, deixando ao descuberto o 

seu magnífico pescozo, con esas pequenas manchas protuberantes sobre unha pel 

mortalmente branca, case que nuclearmente branca, como despois de usar esa tin-

tura azul para os tecidos, coas veas intuíndose por baixo da fina capa de pel; os pés 

deixando entrever as súas formas por baixo dunhas medias grosas, de elasticidade máis 

que cuestionable, e unhas pantuflas descalzas, ortopédicas, para descansar nelas até 

o peso dos ombreiros, mais non as miserias que a obrigan a fregar coa man enteira 

na axila, recompoñendo o suxeitador lixeiramente caído, e suspirar detrás da caixa 

rexistradora.

Cantas horas parei a contemplar o espectáculo, cedendo o paso na fila a vellos 

e novos, mulleres co atractivo dos anos nas engurras dos ollos e as bolsas baixo as 

pálpebras, e homes, carentes de todo atractivo, cantando a súa desgraza co viño de 

mesa e os bistés en celofán, nin sequera patacas, se cadra unha barra de pan mal 

escollida.

Logo seguila, ás veces no bus, até saber onde paraba ás noites, no lugar máis 

escuro da praia deserta, para mesturarse coas ondas e soñar, imaxino que non con 

outra vida, os meus amores non xogan á lotaría nin agardan por un deus que os salve, 

soñar tan só co pracer de degustar as cousas pequenas, aproximándose en cada intre 

un algo máis ao orgasmo, flirteando coa natureza, tamén coa dureza desa outra natu-

reza humana, tan estúpida como sentimental. Cuberta da area que tentaba penetrar 
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polas súas coxas até o máis fondo do seu corpo, servindo de berce para os peixes máis 

ousados.

Despois, como non podía ser doutro xeito, namorei tamén dunha mociña de 

bacharel. Non durou moito o romance, as raparigas danse a coñecer demasiado axiña, 

perdendo de inmediato todo o seu interese. Malia todo, na, como dixen, escasa dura-

bilidade deste tipo de relacións, fun parcialmente feliz, principalmente polo feito de 

sentirme dono, amo de cada xesto, de cada insinuación, quen de manter a tensión, o 

fermoso interese deses primeiros lances; olladas na distancia, risos volvendo a mirada 

cara a outro lugar, para ocultar se cadra o rubor por sentirse observada, sempre 

dende unha distancia case que obsesiva, evitando calquera tipo de contacto, máis aló 

do intuído pola propia presenza. Desposuíndoa da virxinal cuberta con movementos 

firmes, retirando dos seus peitos a blusa branca de uniforme escolar, penetrando até o 

máis fondo das costuras dun suxeitador de encaixe, aferrado con firmeza a uns peitos 

pequenos, posuidores tan só de pequenas curvas informes e con estocada fértil penetrar 

no interior dunhas coxas imberbes, case, mirando de fuxir despois dun roce efémero, 

virtuoso, para volver á dominación da distancia, por non perder o magnetismo.

Sen deixar de ser eu mesmo, amei, amei tamén dende a distancia a dor incor-

pórea, a dor da poesía alén do soño, alén tamén do compromiso, centrada nunha 

figura materna sempre distante, voluntariamente distante nun xaxún de sentimen-
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tos compartidos que durou sempre, oculto en ocasións por fugaces encontros con 

algún ser desexable. Un outro deses instantes foi o adicado á miña adorable poe-

tisa, repoluda e vizosa como xerme agromando do húmido prado. Tanto lle que-

daba por descubrir e tanto descubrira xa que non puiden máis que render as miñas 

formas ás súas curvas, intuídas entre osiños e espremedores dotados dunha sutil 

sensualidade, máis propia se cadra dun tentador arácnido tecendo a morte entre 

as súas gadoupas.

Viñeron logo innumerables deusas do espectáculo, sempre veciñas e distantes, 

mesturándose co pracer nos seus contornos insinuantes, no contacto cun público 

entregado ás súas licenzas, a uns excesos tentadores. Por primeira vez, a distancia foi 

tortura, asolagando a calma cos ciúmes, tristemente asumidos, nun ir e vir incoherente 

seguindo as figuras do meu encantador desencanto, da dor, do amor en esencia e 

esencialmente. Foi duradeira, case que sen pensar, esta travesía, perigando a distancia 

en cada despedida dun alento suspiro. Na luz e nas sombras, figurando sempre como 

un indesexable gardacostas do tedio, observando acotío sen ser correspondido, sen 

máis que un sorriso alleo de inconsciencia cravado punzante no peito, feito dunha dor 

glamurosa, traidora nun Entroido de personaxes dominadas por un postulado hipócrita 

de vida social. E nesta amálgama de sentimentos unha caricia coa realidade, dunha 

verdade discriminada en favor da traizón á propia vida, aos dereitos máis íntimos de 

persoa, traballador e amante, traizón á escultura deturpada dunha democracia vio-
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lentada mil veces polas mans impuras da ditadura, pero esa é a historia que acalará a 

unión mística, inesquecible dun pobo unido.

E tras a digresión, nun xogo inabarcable con simples palabras de non estar ampa-

rado pola acción, perderse co maxín nun outro xogo de peles espidas polo frío, de 

amantes consumidos por si mesmos en unión, coa suor esvarando en miscelánea 

de fluídos corpóreos. Amar sempre, sempre na distancia, consumir os folgos nun 

onanismo de virtuosismo inapelable, sendo el mesmo suor, corpo nu e sentimento 

mesmo no berce do sentimento, aló onde as formas ingrávidas son inspiración e musa 

gozosa, no misterio do pracer. 

Actualmente, implicado sempre nesta diversificación en canto se refire ao feito 

de amar ou desexar tan só, envilezo a miña oratoria con grotescas conversas mal 

escollidas de filmes baratos de sexo explícito. Son as miñas deusas mulleres con 

nomes absurdos rematados en reiterativas ‘x’, do tipo Coxx, Foxx, deixando atrás 

o legado doutras tantas divas que marcaron época na ficción duns nomes grava-

dos na retina, cunha profunda base no onanismo. E todo sen deixar de repetir 

un nome tan real como a súa presión nas xemas dos meus dedos, como o sabor 

dos seus fluídos na miña lingua adoecida pola fruición do contacto. Pregúntome 

polo momento no que deixamos de ser consolo para ambos, de ser desexo, para 

converternos paseniño na insatisfacción dun receso doloroso, un descanso que 

nos deixou extenuados na indiferenza, desfeitos na distancia que non se permite 
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a si mesma, buscando sempre un contacto fugaz, co que desafogar unha relación 

murcha e destinada ao odio.

Nun aparente estado de lucidez, tento escoitar con sixilo os seus pasos pola casa, 

camiñar en pixama, con mandil e luvas de látex, limpando organizadamente o baño. 

Escoito o fregar das pantuflas lixeiramente molladas pola plaqueta, rezando unha ora-

ción positivamente distinta ao que se supón costume, aderezada cun asubiar baixiño 

unha canción case descoñecida, duns últimos tempos de pequenos cambios na vida 

de ambos, resultando practicamente inapreciables. Son estes momentos de aparente 

calma os que nos colman de normalidade nun deambular insomne pola felicidade, 

traendo consigo seguridade a un estado de iracundia permanente.

Dez anos, case que esquecera xa as datas, as imaxes dese tempo atrás. Eramos 

novos, pero xa non tanto como para descoñecer as razóns do noso súbito compro-

miso, como para descoñecernos e saber de canto eramos quen de abranguer entre as 

mans sen mancarnos. Imbuídos permanentemente nun desexar constante o contacto 

entre os nosos corpos, perpetrando sempre novos delitos morais, acumulados co ruído 

dos risos e a pegada dos nosos fluídos corporais na particular conta persoal de desexos 

por realizar, de preguntas ao mundo berradas en prazas solitarias con nocturnidade e 

completa falla de mesura. Tempos estes que vimos tan necesarios que de forma inútil 

pretendemos prolongar artificialmente, máis aló das nosas propias capacidades.

Ana, das veces dese nome repetido até embriagarme del, coa súa lingua en pros-

pección constante na miña boca, cos peitos seus mesturados co meu peito nu, rozando 
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as súas mamilas contra a miña pel aterecida pola frecuencia das súas fregas, a exhi-

bición das nosas formas unidas expelidas intermitentemente de forma violenta por 

unha fiestra aberta, captando do mundo o seu asombro, as súas miradas de reproba-

ción constantes, confinándonos nos nosos propios berros rexistrados en gravacións de 

horas, para contaminar o contestador automático do noso teléfono con doses intensas 

de pracer sen tregua. Para co tempo perder do mundo a súa ollada, para converter-

nos con ese mesmo tempo en todo canto foi desprezable nalgún dos momentos de 

éxtase nos que conseguimos ser nós mesmos, sen os límites propios da normalidade 

que criamos imposta, normalidade que rexeitamos por non responder aos inquéritos 

propios daqueles instantes, lonxe de ver que seriamos nós a impoñela co tempo, sen 

decatarnos do seu avance lento e implacable.

–Ana, Ana, Ana, que cantas? Hoxe semellas estrañamente feliz. Canto hai que 

non te vía dese xeito? Canto hai que simplemente non te vía, teño a impresión de que 

levo anos sen percibirte sequera. Creo terme perdido nunha absurda adoración de rea-

lidades inventadas, de ficcións banais encubrindo unha enfermidade quen de desfacer 

a maxia que nun momento houbo entre ambos. Dime Ana, que foi dos nosos anos?

–A que vén todo iso agora? Todo deu en rematar co contacto, cando deixaches 

de ler nas liñas da miña pel e esqueciches datas e lugares. Malia todo, hoxe creo ter 

recuperado parte do sentimento que nalgún momento existiu entre ambos, da man 

dunha muller, que sen querelo me dirixiu cara á vixilia dun pasado que cría desapare-
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cido. Hoxe non temo confesarme, porque despois de moito tempo conseguín perder 

o medo a desfacerme de canto consideraba meu, froito dun pasado que me arrepinto 

de ter desexado esquecer.

–Non teño razóns para incomodarme, pois eu mesmo son causa deste desenlace, 

mais permíteme que me libre deste nó de culpa que me desfai en sentimentos contra-

ditorios. Temo amarte agora máis que nunca.

Agora finxo ao coincidirmos no andar de camiño algures, non pretendo dar a 

impresión de derrota que me asolaga nas horas nas que descoñezo canto fai, os luga-

res que visitará sen compartilos comigo, facéndoos seus en presenza doutra persoa, 

recuperando un pasado que foi de ambos e que agora prescinde de min tras sentirse 

abandonado, un abandono de anos de tedio, de ficción soñando con outros pasados, 

outras historias, outras compañas. 

Miro como as forzas me deixan deitado nun sofá, mentres ao meu derredor os 

obxectos desaparecen. Vou quedando só nuns espazos cada vez máis grandes. Todo 

cambia axiña, como envellecendo de súpeto. As paredes cospen a humidade que 

contiveron en anos, deixando a marca dos obxectos que acumulamos cos soños de 

ambos. O televisor resoa con forza sobre os meus tímpanos, agudizado polo eco que 

compón as estancias. Ás escuras creo lembrar a última cantiga de Ana mentres paseaba 

pola casa allea á miña presenza, allea realmente a todo, agás ao centro do sismo que a 

fai vibrar. Sinto como se esvaece o alento de musa que noutrora percibira tan dentro, 
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mesturándose coas miñas entrañas para obrigarme a soñar na ficción doutros pasados 

posibles, tan presentes como o onanismo diario deitado sobre as mantas, espido sobre 

a crueldade da colcha, danándome coas súas numerosas costuras para buscar o pracer 

da dor no subconsciente.

Obrígome a abrir unha cervexa despois de encher a neveira de quintos, sabén-

dome incapaz de bebela toda nin nun milleiro de anos, tan só para recrear unha dor 

irreal, unha dor de gabardina, tabaco e chapeo, nun Bogart consumido pola súa propia 

forma de ser, distante, incapaz de ofrecer un sorriso, unha caricia fóra dun bico vio-

lento executado por sorpresa. Desprazo da sala todo elemento superfluo, deitando fóra 

o televisor, as mesas circulares ás que nunca atopei verdadeira funcionalidade, e dirixo 

o sofá cara á fiestra, para ollar dende lonxe as luces da cidade á noite, cando todo se 

fai máis real e a dor comeza a aflorar nas rúas como un exsudado nocivo. Insúltome na 

ficción dos acontecementos, para facerme máis culpable e xustificarme ante a desorde 

da miña vida, cando tan só a compaña foi quen de dominala, de aplacar as súas ansias 

por corromper as estancias e dominalo todo.

   E sen máis, vou ficando durmido co último resto deste novo pasado cravado 

nas costas; mentres me acomodo no sofá apertado fortemente unha manta atopo o 

mando a distancia do televisor, esquecido sempre entre as fisuras do asento. A súa 

existencia marcará para sempre o meu futuro, polo momento repousará no peitoril 

da fiestra, rexistrando os movementos da cidade na miña ausencia, sempre agar-

dando a noite.
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–De que coñeces a esa muller?

–Veume dar o pésame polo falecemento dun amigo.

–Que amigos en común podes ter ti, lercha, con esa muller?

–Anda, solta, fasme dano! Esa muller, como ti dis, veu un día por aquí solici-

tando compaña masculina, desa que conta co único compromiso do pago final. 

–E ti a quen lle presentaches? A algún dos teus namorados?

–Púxena en contacto con Paco Machote, e parece que lle agradou a miña elec-

ción, víronse durante moito tempo.

–Saíches unha puta con graza, desas temos o caldeiro cheo.

–Non te poñas nervioso, convídame a unha copa, logo veremos de arrefriar esa 

quentura túa. 

–Antes de nada, hasme contar como chegou esa... señora ata aquí.

–Seica che ghustou!

–Fala, se non queres parar de cabeza en comisaria. A rúa apesta con putas coma ti.

–Pouco hai que contar realmente. Vina un día paseando por aquí, parecía estar 

agardando algo e pensei que se cadra me estaba a roubar o sitio. Chameille a atención, 

D O U S
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estou farta de que me saian competidoras cada vez que saio cun cliente. Ela díxome 

que estaba procurando un servizo. Non precisou así que crin que era lesbiana, así que 

por un módico prezo, ofrecinme a satisfacer as súas necesidades. Era algo tímida, pare-

cía a primeira vez. Malia non parecer moi convencida, comezamos a camiñar cara ao 

seu apartamento. Non vive lonxe, a moi incauta non tiña moitos cartos para investir; 

ademais, despois dun anaco de camiño soltouse a falar, díxome que traballaba no súper 

que hai non moito máis arriba. Miña xoia! Unha vez na súa casa, convidoume a unha 

copa, non aceptei, non tiña cognac, é o único que bebo. Comecei a bicarlle o pescozo 

mentres a axudaba a sacar a roupa. Estaba extremadamente tensa e apenas podía aten-

der a todo. O xogo comezou na sala; ela, medio espida, agardaba a que eu apagase a 

luz. Ás escuras pareceume tan fermosa e virxinal que con gusto lle faría o servizo de 

balde, de ter saído o tema. Deiteina no sofá mentres lle mordía as mamilas, sentía como 

se tensaban os seus brazos cada vez que apertaba os dentes sobre os seus peitos, notaba 

as súas mans tesas, as costas sen acomodo aboiando sobre o suave tecido do asento. 

Supúxena limpa, así que biqueina toda, percorrín cos meus beizos todos os recunchos 

da súa pel lisa, nova e fermosa, nada que ver coas mans, curtidas polo traballo. Pero 

cando quixen afondar máis no que xa consideraba un feito consumado, advertiume que 

realmente non era iso o que procuraba. Nun principio non souben que pensar. Logo, 

incorporándonos, e tal e como estabamos, espidas, confesoume os seus máis íntimos 

desexos, ser dona da normalidade que intuía nas rúas, no traballo, observando as fami-

lias acudir á compra, falando e facendo de cada produto unha historia, unha anécdota, 
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un riso; quería durmir pensando noutro ser, acariñando a posibilidade de que ese ser 

fose parte de si mesma. Foi moi fermoso realmente. Pola miña parte díxenlle que non 

lle podía dar todo canto desexaba, que ningunha das persoas que eu lle puidese indicar 

lle ía ofrecer todo canto me estaba a contar, pero se o que desexaba era un intre de sexo 

sen compromiso coñecía a persoa indicada. Eu púxenos en contacto, a ela e ao Paco. O 

prezo e o resto de condicións pactárono entre eles, eu cumprín e marchei. Non volvín 

saber nada dela até hoxe, veume contar o da morte do Paco. Vaia con deus!

–Ben, encántanme as túas historias. Agora dime, que hai desa copa? Logo pode-

mos marchar, habemos pasar un anaco interesante. Agora que sei que es unha boa 

rapaza igual che deixo que me fagas feliz a min tamén. Anda, móvete, que aínda te 

vou comer aquí mesmo.

Cheguei a pregar por esa muller. Se cadra non debería dicilo tan abertamente, 

pero a súa historia chegoume dentro. Todos temos dereito a matarnos a traballar por 

algo, ter  unha razón para o sacrificio, para sufrir en silencio e aturar toda a merda que 

o mundo solta ao longo do día, para logo, despois de dez horas de traballo, chegar a 

casa e dicir que realmente pagou a pena. Cando esa razón para sufrir non existe, só 

queda facer as maletas e ir para o outro mundo, non sen antes levarse uns cantos por 

diante. Certamente, doeume ter esta vida de merda, vivir neste mundo de merda, por 

ela, porque poucas persoas atopei con tantas ganas de vivir, de compartir sen pedir 

nada, obtendo pracer co feito de ofrecerse, sen a careta patética dun amor con con-
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dicións. Pero, ao mesmo tempo, odieime, odieime por posuír esta esperanza absurda 

que me impide loitar por conseguir o que realmente quero, ou polo que quixen sem-

pre, malia que agora non sexa quen de lembralo. Ás veces dou en pensar que de non 

ter esperanza había loitar con dignidade, no canto de aturar todos os días esta ausencia 

de expectativas. Mais axiña volvo á realidade, cando xa é hora de comezar o traballo, 

e sen pensar vístome para saír pronta, sen xenreira, sen animadversión ningunha por 

nada nin ninguén, isto xa non ten remedio.

Paso por diante do súper desa muller, malia ser noite e estar pechado, véxoa 

facer o seu traballo vítima do tedio, pero cunha luz especial nos ollos, un aquel que a 

fai distinta e distante de todo, de todos, malia canto lle pasa. Polas rúas semella non 

pasar o tempo, pero tras a nudez das rúas intúese o negro da polución adherido ás 

superficies, o desgaste fixado nas imperfeccións que as poboan, a tristura percibida 

nas luces vacilantes, no home que recolle o lixo pausadamente, aproveitándose do 

baleiro. E pensar que en todo isto hai un sentido faime perder o meu por un instante, 

para camiñar  de xeito mecánico, no camiño que me leva a diario aló onde sei que se 

me agarda con impaciencia.

Os vehículos pasan, sinto a friaxe da noite rubíndome polas medias. Camiño para 

quentarme, os coches pasan moi rápido, non me dá tempo a facer sinais. Ás veces 

síntome como un anuncio ambulante, son un froito do márketing, as miñas formas 

responden a un prototipo, á idea nai madurada no gabinete dalgún empresario, un 
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obxecto de moda. Frego, por un momento, coas palmas abertas, a roupa para sentirme 

fermosa, e sacar desa fermosura intuída a dose de valor que me axude a continuar 

camiñando, amparándome do frío que me di que me volva, que xire e colla o camiño 

para casa.

Hai clientes aos que temo, alén dos que se aferran a min violentamente, dos que 

me piden abertamente que prescinda dos meus dereitos como muller, como persoa, 

máis alá dos túzaros e os descarados, odio os que repiten, os que me buscan por toda 

a cidade, como se non soubesen ben onde atoparme. Ódioos porque semellan psicó-

patas ou simplemente porque, sen decatarme, dou en pensar que son quen de espertar 

en min certos sentimentos que rexeito, que rexeito dunha relación case contractual, 

vinculante. Un día cheguei a non cobrar a un cliente. Era novo, ben feitiño pero cunha 

nudez finiña e infantil. Tratoume na súa primeira vez con tanto tacto, na súa casiña 

de boneca nun día no que os seus pais faltaban, que crin ser colexiala experimentando 

por primeira vez os praceres dun contacto profundo. Saín de alí apurada e con bágoas 

nos ollos, sentíndome estúpida por ser quen de converterme aínda nunha nena.

Penso, sinceramente, en volver para casa, miro ao meu redor, os coches pasan 

veloces como sabendo ben o seu destino. Comezo timidamente o camiño cara á casa, 

aproximándome á estrada, coa intención de cruzala, pero case de inmediato un vehí-

culo faime luces antes de deterse poucos metros diante de min. Non é coñecido, tam-

pouco semella unha besta, pero sinto como nunca o poder da súa perversión. Falamos 

durante un anaco, sen aceptar unha negativa invítame a entrar no coche. Unha vez 
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pechada, cerro os ollos e déixome levar polo movemento nas curvas dun vehículo que 

se despraza sen ruído como nunha nube. Vai calor no interior e unha música lenta, 

acompañada pola voz dunha muller cantando nun idioma descoñecido, acompáñanos 

durante a marcha, con ela pérdome nun túnel onde a luz diminúe, acrecentando a 

sensación de voar e o inconmensurable pracer de ficar no aire, perdida.

Un hotel das aforas recóllenos no seu seo. O recepcionista, afeito a este tipo de 

visitas nocturnas, demórase pouco cos trámites. Pasamos axiña ao cuarto. Apresúrase 

a pechar as persianas e as cortinas, como adoecido pola luz. Na escuridade case abso-

luta comeza a espirme moi a modiño, murmurándome ao ouvido palabras que apenas 

son quen de percibir. Déitame sobre o leito boca abaixo, espida por completo, sen-

tindo da noite a friaxe. Mais, progresivamente, as súas formas vanme cubrindo cunha 

calor que me enche dunha enerxía que sinto percorrer o corpo todo, abríndose paso 

grazas ao vento do seu alento abríndome na pel infinitos sucos, cada un deles sismo 

de pracer vibrante até asolagar toda a miña superficie, a estancia toda, de humores e 

suor sempre quentes.

Á volta, incapaz de miralo, prégolle que me deixe na porta da casa, incumprindo 

as normas non escritas que aconsellan non dar referencias aos clientes que poidan 

conducilos aos recunchos íntimos, aqueles que deben permanecer inviolables. Son 

incapaz de continuar co traballo esta noite. Sinto tremer as pernas sobre unhas coxas 

aínda húmidas. Continuamos o camiño baixo un amplo silencio de culpabilidade. 

Denotan os seus ollos a intencionalidade de non mirar para min. En chegando ao 
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meu portal, indícolle que debe deterse, cun lene sorriso despídese dándome as grazas. 

Firme na beirarrúa, sigo coa mirada a traxectoria do coche que se afasta amodo. Per-

manezo aínda por un anaco fitando como desaparece da miña vista.
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–Hoxe tiven un caso que me deixou os pelos de punta. Malia as horas que pasaron, 

aínda non son quen de lembralo sen aterecerme. Unha muller... Escóitasme, amor...

–Si, xa estou aquí; dime, continúa, agora estou escoitando.

–Unha muller pechada na súa casa, cun tolo tentando tirarlle a porta a pancadas. 

Afortunadamente unha veciña do inmoble chamou á policía e interveuse a tempo. O 

tipo foi detido, o tipo, un policía. Si, ese cabrón era policía.

–Veña, calma, agora xa non se pode facer máis. 

–A muller estaba sen coñecemento no sofá, tan tensa que para incorporala tive-

mos que desentumecela con auga quente, para lograr que as extremidades cedesen. 

Tiña todo o corpo cheo de marcas, contusións e hematomas. Despois de varias horas 

conseguimos tomarlle declaración e accedeu a presentar unha denuncia. Pobre muller, 

cando lle mencionei que debía denunciar os feitos, abandonou por un instante a súa 

abstracción para dirixirme unha mirada cos ollos moi abertos, inundados en bágoas. 

Apertábame con tanta forza as mans que pensei que quedaba sen circulación sanguí-

nea. Ás veces creo que odio este traballo. 

T R E S
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–Non digas iso, o teu traballo é imprescindible para que todas esas mulleres se 

recuperen.

–Pero non podo evitar que todo isto me afecte. Despois dun caso destes, sentir 

que me tocan faime mal, comezan as náuseas e sinto tremer as pernas. No medio da 

comisaría sinto como todo canto home se cruza no meu paso me denuda coa mirada, 

que en cada palabra me penetra con violencia, até desfacerme nunha dor intensa de 

agullas cravándoseme na columna e até o cerebro. Non sei, ás veces creo non estar 

preparada para isto.

–Penso que ninguén está preparado para aturar tanta dor. Ás veces creo que na 

nosa perversión nos volvemos na nosa contra... Pero permíteme, vouche facer unha 

infusión e logo douche unha masaxe; que che parece se miramos de eliminar toda esa 

tensión.  

Sinto ser vítima da tensión, sucumbindo á inmoralidade que represento por facelo 

fondamente infeliz. Canto máis amara abrazarme, libando da miña pel o seu zume, e, 

non obstante, domino das súas ansias o momento, para enclaustrarme inmisericorde 

en min mesma, torturándome cunha punición que inflixo ao portador do mal no seu 

espírito masculino. Mais do seu aroma sinto arrepíos, do seu alento náuseas, sen ser 

eu mesma envilézome cun odio infame que me arreda paulatinamente do seu corpo 

a degustar as miñas carnes ao seu antollo, percorréndome coa súa lingua sabia de 

anos, co seu alento livián expelido do seu nariz infinitamente próximo á miña pel 
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tensa, vibrando co arremuiñar do seu vento sobre os meus poros. Malia todo, aínda 

me recreo ás veces no seu contorno cinguíndose ás miñas formas, percibindo a súa 

calor cubríndome da friaxe do serán, as xemas dos dedos rozando agarimosamente 

as miñas extremidades, ascendendo e descendendo ao ritmo harmonioso dos meus 

suspiros, até acrecentar a calor húmida de entre as coxas e falar, co seu rostro aba-

lado polas miñas pernas, dos encantos salgados dos mares aínda por descubrir, na 

miña mente, nela gardados con ansia para ser descubertos no día no que fundirme 

con eles para sempre.

Suspiro unha vez máis en silencio o día en que morre tamén un pouco a poe-

sía, a música e o honor de servilas a ambas nunha soa. Morre quen eu apreciara 

nos meus versos como a min mesma, morre a forza do erotismo arrincado do arco 

dun violín, a fermosura dos silencios, a raizame das palabras e do seu canto, morre 

canto fomos e seremos quen de amar. Coa súa morte abrígome en min mesma 

separándome do mundo, coñecendo do inferno a súa figura. Pero, se non son 

quen de amar, que me queda. Se cadra aferrarme por cariño ao ser máis próximo, 

á figura paternal que finxe comprender, alén de separarse de si mesmo. Odio sen-

tir esta necesidade de compartir a miña dor, de crerme feble cada mañá antes de 

afrontar un día máis, de buscar, no retorno á casa, a quentura dun ombreiro no que 

arrimarme, no que sentir as miñas bágoas quentes arrefriarse nun complexo crista-

lino, ríxido e quebradizo, sobre un monte de humanidade e amor sincero. Ódiome 

a min mesma por non saber apreciar todo canto teño e conseguín con esforzo, por 
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considerarme de volta á infancia para xogar cos sentimentos e sentirme dispersa 

nun mundo incomprensible.

Camiño polas rúas observando sen determe, crendo saber a vida que agarda a 

cada un dos que pasa ao meu carón. Intúo nos seus ollos a dor, o cansazo, a miseria 

dunha vida na que subsisten tan só aquelas necesidades que máis nos unen ao mundo, 

aquelas que nos separan a cada intre máis de nós mesmos, mesturadas co asfalto, a 

suor e o fume desprendidos nos nosos corpos sen vida. Creo saber demasiado, repe-

tíndome canto son diferente, canto podo vivir illada do seu mal, do seus traumas de 

anos e anos. Logo, síntome caer onde eles mesmos caeron sen decatarse e afúndome, 

sucumbindo no máis profundo ás caricias da dor, por ser conscientemente todo canto 

odio. Pola contra, na súa inconsciencia, viven afincados ao mundo sen verdades e con 

elas marcadas nos golpes de cada día, firmes, como eu xamais serei quen.

No autobús busco o lugar máis próximo a unha fiestra, recréome no pasar dos 

obxectos, das luces que anuncian o chegar da noite, desfiguradas lixeiramente pola 

choiva apegada ao cristal. Temo o momento de chegar á casa, polo que significa ficar 

nun primeiro plano, sentíndome observada, analizada por cada un dos meus move-

mentos, dos silencios que marquen o inicio e a fin de cada conversa, por sentirme 

obrigada a contar do día o máis e menos salientable, por sentirme un ser enfermo, 

enfeblecido, temerosa así mesmo de chegar e sentirme soa, de que non haxa ninguén 

para cubrirme con palabras de acougo e ánimo, de que a escuridade das estancias se 

volva sobre min, consumíndome aínda máis. 

o_alento_da_musa_cabeceras.indd   76 18/1/07   21:18:49



7 7

o  a l e n t o  d a  m u s a

Tento durmir coas súas costas ao meu carón, pesándome como o mundo todo. A 

súa fonda respiración, que non son quen de apreciar por riba do seu ombreiro, faime 

considerar a súa tranquilidade, o descanso que ennegrece o meu insomnio. Agardo, 

como se as horas non pasasen por min, mentres vou escribindo o meu nome nas súas 

costas núas coa suor que esvara da miña fronte. De cando en vez el reséntese, sobre 

todo cando marco con forza as arestas das letras máis apuntadas, pero axiña volve á 

posición inicial, recuperando o sono perturbado.

Á mañá, cansa, esperto cun bico seu na meixela, os bos días dunha caricia que me 

aparta o cabelo do rostro. O almorzo feito sobre a mesa da cociña faime sorrir. El cre 

comprender deseguida, pero, apartando a súa man do meu ombreiro, fágolle entender 

a miña desconformidade por un algo que até eu descoñezo. Despois de varios minutos 

de ausencia, pretendo redimirme da culpa colléndolle a man mentres leva a cunca aos 

beizos, pero despois dun lene sobresalto, érguese para marchar e fico sentada, mur-

chando nunha cociña inmensa que se me vén enriba, sen eu facer nada. 
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–Meu neno –díxenlle unha noite, non caracterizada por particularidade nin-

gunha, na que este meu amante, sen sabelo, perverso, achegou o vehículo canda min 

con familiaridade, sabendo que esa noite, como moitas outras, eu sería tamén para 

el–, meu neno, esta noite debe acabar cunha despedida firme e definitiva. Ambos 

sabemos que eu non son cura para os teus males, e con cada visita síntome máis túa, 

cando sei que para min es inalcanzable. Non son eu quen deba procurar o teu insom-

nio á miña beira, ou de ser, non me sinto con forzas para facerme cargo do teu corpo 

sobre a miña pel agradecida se sei que non has permanecer coas horas. –Malia todo 

foi unha noite especial. Aprendín a agradecer aínda máis as súas caricias, os pequenos 

detalles que tanto temín dende o primeiro momento.

Era tarde xa cando veu a min, para invitarme a cear despois da contundencia 

das miñas palabras, pero deixeime levar a un restaurante apartado do balbordo do 

centro, Don Dino, onde as sobremesas se prolongan sempre co beneplácito do Dino, 

Giovanni S., que agarda paciente no recibidor de sofás de pel negra, cunha mesiña 

de metal dun prateado brillante e un televisor onde sempre emiten documentais que 

falan de Italia. Timbramos e abriunos Dino, cun sorrinte saúdo de benvida. Des-

C A T R O
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pois da cerimonia de chegada indicounos un camareiro, que axiña se achegou para 

acompañarnos a unha mesa baleira, moi perto dunha parella de amantes que falaban 

case nun murmurio fortemente collidos das mans. Sen pensalo moito pediu por min 

tiramisú, a un camareiro que permanecía moi atento a ambos, sentados un en fronte 

do outro, xogando involuntariamente cunhas pernas entrecruzadas por baixo dunha 

mesa redonda.

Eran xa perto das cinco da mañá, cando veu a policía a pechar o local. Dino 

abriulles para convencelos de que o local levaba horas pechado, os de dentro eramos 

só camareiros encargándose da limpeza do local. Despois diso, e unha vez a policía se 

deu por convencida, o mesmo camareiro que nos servira o dessert veu para indicarnos 

que o local estaba para pechar. Nese momento souben que a despedida, case inmi-

nente, me ía semellar imposible. Aferreime con forza á súa man, sentindo a súa forte 

resposta mentres cruzabamos a estancia, para despedirnos de Dino e darlle as grazas, 

un agradecemento que desexei durase anos, e que pola contra se me fixo tan breve, 

que me pareceu quedar cun nó no estómago por non telo recompensado de maneira 

xusta polo feito de permitirnos desfrutar desa última noite xuntos, mentres saiamos de 

camiño para o coche.

Nunca crin que no silencio houbese tanta comunicación, tanta intensidade abro-

llando de cada mirada, de cada roce de pel con pel. 

Esa noite, malia o que poida parecer, foi hai dúas noites, pero paréceme como se 

pasasen anos. Síntome moi lonxe dos meus vinte e sete anos, como dona das histo-
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rias que se contan arredor dunha lareira, como preparación para a morte. Mais, por 

unha razón que pretendo non comprender, estou aquí, espreitando, mirando para as 

vítimas do meu amor, as vítimas que eu quixen unir, por desesperación, á porta deste 

supermercado. Coido desexar limpar o mal que puiden causarlle a esta muller sempre 

fermosa, conducíndoa cara aos brazos do home que tan agarimosamente acolleu os 

meus e o meu corpo todo, para facerme sentir desexada como nunca antes me sentira 

con persoa ningunha. 

Véxoos falar, comunicarse mirando fixamente o un para o outro, se cadra cun 

sorriso, se cadra cunha palabra cómplice, non excluída do posible sarcasmo. Véxoos 

camiñar cara á parada do bus, el indicar cunha man o seu coche, estacionado non moi 

lonxe, ela marcando coa queixada a traxectoria cara á parada do autobús, mentres 

se separan un pouco. Mantendo a distancia continúan a falar. Non sei de que falan 

pero semella ser interesante. Por un instante vólvense xuntar para darse dous bicos, 

se cadra un encantado de coñecerte, para separarse definitivamente. El mirando para 

atrás mentres camiña, ela evitando facelo mentres sobe ao autobús.

Pola miña banda, sígoos a ambos coa mirada mentres se afastan. Non son nada, 

pero ao mesmo tempo síntome tan viva que comezo a camiñar, cada intre máis 

rápido e máis rápido, en dirección oposta ao lugar que me marco por destino todas as 

noites. Camiño cara ao centro, sen buscar nada, sen preocuparme por nada nin por 

ninguén. Camiño tan só, suando a roupa interior, sentindo adoecer os pés a causa dos 

zapatos.
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Cansa, despois de moitos minutos de carreira sen descanso, decántome por sen-

tar nun banco, fronte un pequeno cine, apenas anunciado por unhas luces tenues, 

reliquias dun pasado insigne. Sen pensalo moito, se cadra doutro xeito non o faría, 

entro para ver unha película. A friaxe e a escuridade imprímenme unha sensación de 

tranquilidade tal, que sinto comezar un soño que me eleva, apertándome con forza. 

Ao pouco de sentar nunha sala practicamente baleira, pecho os ollos para comezar o 

meu propio filme, diverso e máis intenso do que calquera outro.

Esperto cos créditos sobre unha pantalla amarela. Érgome cunha seguridade 

coma nunca antes sentira, pero cunha inmensa dor nos pés. Ao saír, descubro ante 

min unha rúa completamente iluminada e tan baleira que creo ser dona de cada bal-

dosa, de cada obxecto que ante min se mostra. Saco os zapatos e comezo a camiñar, 

moi paseniño, por unha rúa que se abre ante min, sen final, como unha historia aínda 

por escribir.
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 Descoidei, e non a mantenta, o transcorrer do relato. Pero, agora, visto o acontecido 

con certa distancia, paréceme moito máis real, gustándome a sensación que me percorre 

o corpo ao relembralo. Os días con Ana, as noites enteiras de dúas formas mesturadas 

entre as sabas húmidas de suor, descubrindo a cada minuto novas formas de gozar, novos 

instrumentos. Naqueles días vimos xuntas o medrar paulatino do meu abdome, o brillar 

da miña pel, do meu rostro, aumentando aqueles centímetros obvios de máis, que gostaba 

medir cada instante, deitada sobre o leito, coa expectación propia da primeira vez, e baixo 

o sorriso enfermizo de Ana, a sempre presente Ana, que fixo das miñas formas as máis 

belas, para as miñas dores a mellor cura e sendo compaña para as miñas soidades. 

Os días no traballo pasaban axiña, entre aloumiños e parabéns, seguida sempre 

de perto por quen desexara terme despedido antes de darse tal situación, espreitando 

sempre dende os andares repletos, na procura dun xesto pouco afortunado, un erro, 

unha licenza. Pero pouco podía importarme naquel momento aquel asedio perma-

nente; se cadra noutrora sentiríame intimidada ante a súa presenza constante, pero 

sentirme chea, permanentemente acompañada, apoiada, vertía sobre min a indife-

renza fronte ao tal pertinaz axexo. 

U N
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As voltas á casa, á noitiña, eran sempre agardadas con impaciencia. Sempre 

algunha nova, algún xogo, algún paseo pola praia agardando a miña chegada, sempre 

unha historia nova, unha caricia na meixela, nun ombreiro que ía quedando progresi-

vamente nu, un bico nos beizos quentes e húmidos de Ana, mentres termaba no sofá 

da miña cabeza recostada sobre as súas pernas, unha brisa nocturna, xeada, do alento 

de musa que se desprazaba impulsado coa forza das ondas. 

De todo isto, lembro con especial tenrura os paseos polo lugar onde nos coñe-

cemos, onde falamos por primeira vez, eu deitada e cubrindo o meu abdome de area 

fresca, sentindo a respiración do mar entre as miñas coxas, e ela observándome na 

distancia, ollando para min e buscando as palabras perfectas para abordarme e con-

seguir de min a aprobación necesaria para pasar a formar parte da miña vida. Lembro 

o retornar ao lugar exacto do noso primeiro encontro, sentar adoptando as mesmas 

posturas que daquela adoptamos e recrear a conversa cun sorriso gravado nos beizos, 

permanentemente, para despois bicarnos, sen máis, nun prolongado recuperar a vida 

que perdemos durante tantos anos, antes de saber que poderiamos ser felices, algún 

día, sen renunciar a nós mesmas, sen prescindir nin dun ápice da nosa liberdade. 

Logo, desfrutar xuntas do silencio na beira do mar, esgotando a rompente tan só 

por darnos pracer, por enchernos o corpo todo de calafríos, para perdernos na noite 

adimensional, na escuridade na que as voces do mar falan con seseo e botan as redes 

baixo a luz dun farol tan só, sen mirar para a costa por non marearse con tanta quie-

tude. Naqueles intres, viamos as figuras perderse entre as nubes, onde as augas eran 
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sempre máis calmas, ou iso pensabamos, e as voces máis roucas e decididas. Máis 

tarde, volviamos para a casa moi amodo, arrastrando os pés para impregnarnos da 

terra toda, dos sons que desta emanaban como notas nun pentagrama.

Lembro o día que veu a min, agardándome á saída do supermercado. Alguén 

a quen eu acudira buscando consello indicáralle como atoparme. El soubo inme-

diatamente a quen dirixirse, de entre todas as mulleres que saiamos naquel instante 

do establecemento. Nun primeiro momento, sentín revivir un medo xa coñecido, 

unha sensación que cría esquecida e que reapareceu como abrollo nunha mañá de 

primavera, para facerme tremer, sentir como as pernas perdían a forza suficiente 

para sosterme; pero cando recoñecín o nome da persoa que o levara canda min, 

recupereime de súpeto, como se daquela persoa non puidese agardar nada negativo, 

e detívenme a escoitalo con interese. El guiábase por algo que eu precisei en tempos, 

e non puiden evitar sentir compaixón polo que eu mesma fora no pasado. Apiadeime 

del, mais non obstante, mantendo as distancias, afasteime para achegarme despois, 

deixándolle entrever a miña situación actual, cun certo ton de esperanza, por aquilo 

da curiosidade, por aquilo de o facer partícipe, en parte, da miña felicidade. Antes 

de darme conta emprazárao á fin de semana, para tomar un té na miña casa. Na 

miña inconsciente felicidade, quería mostrar o meu amor ao mundo enteiro, quería 

introducilo na miña existencia, mostrarlle a Ana, para que tamén el puidese namorar 

do meu amor.
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O sábado, coincidindo co primeiro día da baixa por maternidade, chegou cedo, 

ás catro menos cinco minutos, cunha torta de améndoa e unha botelliña de licor café. 

Timidamente chamou á porta, xustificando a súa presenza aducindo que o portal 

estaba aberto. Brandía ambos agasallos mostrándoos un en cada man, como agar-

dando a aprobación. Enseguida perdeu as formas, ao observar o licor e decatarse do 

meu estado de gravidez. Lamentouno moito, demasiado, até case a retirada, mais, 

superando todos os atrancos, dirixino ao salón, onde agardaba Ana, sentada, sempre 

fermosa, mirando con desconfianza ao visitante, sen poder evitar sentirse un chisco 

desprazada polo que consideraba un novo xoguete, que desfaría, irremisiblemente, a 

nosa unión.

Comezou por sentar e agardar a que lle servísemos o té, partindo uns anacos de 

torta, que fomos comendo moi a modiño, degustando cada anaco, sentindo a súa 

textura segundo ía permanecendo adherido ao padal. Logo, comezou a falar, contán-

donos cousas sen importancia sobre a súa vida como programador de bases de datos. 

Despois do té, Ana abriu a botella e obrigouno a beber con ela, xa que, dado o meu 

estado, non considerabamos lícito o consumo de alcol. Despois dun par de copas, 

comezou a afondar na súa propia vida para extraernos dela o máis salientable, o seu 

profundo amor pola súa compañeira, os grandes momentos que ambos pasaran xun-

tos, a ledicia de térense atopado o un ao outro, pero que a enfermidade dela lograra 

tornar en simple desesperación, que dende a chegada desta el apenas podía tocala, 

achegarse tan sequera, sen que ela sentise case que unha repulsión repentina, unha 
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dor inmensa. Nin Ana nin eu preguntamos que enfermidade era a que paseniño fora 

destruíndo a relación que atoparan un día, consumándoa deseguida, e pensando en 

non desfacela xamais. A ambas chegábanos con seguir o decorrer da súa historia, o 

seguir a traxectoria das súas bágoas de alcol esvarando pola meixela. Cando a botella 

quedou baleira de todo, era xa noite, el abalábase no sofá mentres Ana e mais eu nos 

mirabamos buscando unha explicación a todo o acontecido. Non era un alcólico, diso 

non quedaba dúbida, bebera pouco máis de media botella en seis horas de conversa 

e case que non podía manterse erguido. Aos poucos, deitámolo no sofá mentres nós 

iamos para cama. Nesa noite o insomnio de ambas deu pé a un silencio misterioso, 

quedaramos sen palabras despois da historia do noso pequeno intruso. Sen tocarnos 

apenas, fomos quen de compartir a súa dor, o seu amor e a ausencia de ambos tras o 

alcol. Adormecemos de madrugada, buscando un lugar nas nosas vidas para un acom-

pañante máis, unha vítima máis da dor que nos asolagou a todos nalgún momento 

das nosas vidas.

Á mañá seguinte, descubrino ao erguerme buscando un vaso onde beber un 

pouco de auga, parecía nervioso, confundido; do andel collín un vaso e achegueime 

a el. Buscaba as súas mans sen separar a miña vista dos seus ollos. El miroume, 

como consciente da miña compaixón, e recibiu o vaso buscando retirarse deseguida. 

Aferreime a el, fortemente, impedindo que fuxise, sen retirarlle a miña ollada, e el res-

pondeu achegándoseme bruscamente. O seu nariz tropezou por azar coa miña fronte, 

parándose de súpeto, coa mesma brusquidade coa que chegara, e ambos nos fundimos 
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nun bico apaixonado. Ana, tras miña, confundida entre un sentimento de compaixón 

e ciúmes, achegouse a ambos, apartándolle a el agarimosamente o seu rostro do meu, 

para bicalo igualmente, coa mesma intensidade, e os tres perdémonos nunha outra 

dimensión, abrazados de pé xunto aos fragmentos dun vaso caído.

Espertei novamente, espida, nun recanto do meu leito, coas súas costas diante 

de min, dun corpo igualmente espido que ollaba para Ana mentres se abrazaban 

mutuamente. Erguinme con dificultade, buscando non espertalos. A roupa permanecía 

ciscada polo chan do cuarto. Numerosos obxectos, pequenos e grandes, repousaban 

entrelazados coas pezas de roupa, desprendidos, sen dúbida, dos petos do seu panta-

lón. De entre as moedas e papeis varios, detívenme na súa carteira, que aberta parecía 

querer pedirme que a collese. Fíxeno, non sen temor, para abrila con sumo coidado. 

De entre as tarxetas de crédito, carnés e outros documentos sobresaía timidamente a 

esquina dunha fotografía, desprendina con cautela para morrer un pouco ante a súa 

visión. Eu coñecía aquela muller, a súa muller, coñecía as súas faccións de consolo 

por telas vivido entre a friaxe e as bágoas dunha mañá que foi dor e calma ao verme 

libre dun mal que crera imposible de erradicar. Coñecíaa de terme acollido nos seus 

brazos, de terme suxeitado o rostro mentres un descoñecido me tendía sobre o leito e 

me pasaba unha esponxa con auga morna sobre a carne aterecida. Eu coñecía aquela 

muller. Despois disto, rexistrei meticulosamente toda a documentación para saber 

máis, para coñecer a raíz da súa doenza, a razón pola que me atopaba eu de fronte á 

súa imaxe, tentando recoñecerme nos seus ollos.
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Deixei a súa carteira deitada no chan, dificilmente podía ocultar o nerviosismo 

que inundaba os meus músculos. Nun momento, desexei odiar a quen repousaba 

abrazado ao meu amor, a quen compartira con nós os fluídos do seu infecto corpo, 

para traizoar a beizón que me viñera salvar cando pensara morrer. Nese momento 

quixen ter as forzas suficientes para cometer un crime, pero non puiden. Non puiden 

porque, durante ese mesmo instante, lembrei a súa historia, a súa inmensa dor pola 

enfermidade dela, a súa desgraza ao tentar compartir un sentimento con alguén que 

sente náuseas ante a súa proximidade. Tiven que morder os beizos para non berrar, 

para non chorar de rabia, tiven que aferrarme con forza ás paredes para aplacar a forza 

do meu espírito. Pero conseguino, contívenme agardando o momento de destinar as 

miñas forzas para comunicarme con quen sentía tan perto, falar á persoa da que recibía 

tanta dor.

Agardei a que espertasen almorzando algo, un almorzo que debía servir de xantar 

e sobremesa. Mentres comía chegou Ana, detrás súa el, tímido, semellando indefenso. 

Ao pouco de entrar na cociña, comezou a rañar na cabeza, inquedo, para anunciar a 

súa partida. Non tentamos retelo, pola miña banda prefería non telo diante, non ter 

que mirarlle aos ollos por unha tempada. Ana e mais eu permanecemos en silencio, 

sen crer aínda en todo canto acontecera, non sabiamos como chegaramos a aquel 

punto, onde perderamos o dominio de nós mesmas. Sen falarmos, soubemos que 

precisabamos estar soas, nós as dúas, para recuperar a intimidade perdida, a pri-

vacidade que entre ambas houbera dende o momento de coñecérmonos, polo que 
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decidimos prepararnos para saír a onde fose, case que o lugar era irrelevante, tan só 

camiñar onde nos fose ditando o corazón ao avanzar, avanzar, avanzar perdéndonos 

do mundo, da historia súa, do tempo compartido con el, intruso e traidor.

Non actuei de inmediato, esperei a que Ana tivese superado, polo menos en 

parte, o noso breve encontro co noso visitante, e aproveitando a súa ausencia de tra-

ballo collín un bus, como aqueles que collía noutrora, para evadirme e pensar no mar, 

na area, no alento de musa a murmurarme moi pertiño da orella. Subinme e sentei 

sen ollar para ninguén, consciente de que os viaxeiros memorizaban o meu rostro 

debido ao meu estado. Sentei e agardei, sempre mirando pola fiestra, até baixarme 

unha parada antes da debida, tan só por non levantar sospeitas. Camiñei os centos 

de metros que me separaban da súa casa, e unha vez no portal detívenme, parei para 

pensar unha frase, nunha imaxe que puidese servir de recordatorio. Mireime de arriba 

abaixo, compuxen a miña figura descomposta pola preñez, peiteeime no reflexo do 

cristal da porta e sen pensar máis, cun movemento espasmódico, pulsei o botón do 

piso. Tras breves segundos, unha voz tenue, somnolenta, preguntoume quen era; tras 

un silencio comprometedor, dixen ben alto, como temendo que entendese da miña 

dúbida as escuras intencións que me levaran até alí, publicidade, unha vez e outra 

máis, publicidade. Sen máis inquéritos abriume e accedín ao interior. Subín as esca-

leiras unha a unha, sen acender a luz, na escuridade as distancias facíanse infinitas. 

Repousei un anaco diante da súa porta, respirando fortemente, limpando a suor da 
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fronte que xa esvaraba polas tempas e até a queixada, logo tentei recadar de min todo 

o valor e cun suspiro timbrei. Era quen de escoitar as súas pantuflas arrastrarse polo 

parqué, e despois dun prolongado ruído de pechaduras abriu, con certa indiferenza 

nun principio, pero que axiña se volveu sorpresa, silencio, dúas olladas fixas unha 

fronte a outra. Era sabido que me lembraba, que gardaba na súa mente cada un dos 

hematomas que poboaban o meu corpo o día que se viu reflectida nos meus ollos 

por primeira vez. Miroume de arriba abaixo, notaba cada un dos cambios que sufrira 

o meu corpo, cada unha das transformacións que metamorfosearan a miña psique, e 

neles, por unha vez, non se viu representada. Morrendo coa impaciencia de vernos 

inmersas no silencio, dixen: somos unha, non ves, eu estou de baixa por maternidade 

e ti tes que nacer outra vez, e sen agardar unha palabra pola súa parte, collinlle as 

meixelas con ambas mans e biqueina, biqueina con tanta forza que crin que morría 

afogada. Como espertando dun soño solteina, agardando unha reacción, pero ela 

permaneceu aínda un pouco en fronte de min, coas meixelas coloradas e coa marca 

dos meus dedos sobre elas. Non sabía que facer, tremíanme as pernas, cando xa case 

tiña tomada a decisión de marchar por onde viñera, abrazouse a min, tan forte que 

pensei ter o neno alí mesmo, expulsado coa axuda da presión do seu corpo sobre o 

meu. Xuntas, así, entramos ao fin na súa vivenda, entramos tanto que semellaba non 

ter fin, mentres ela me bicaba todo o rostro, o pescozo todo, con forza, sacándome a 

roupa, espíndome os peitos para bicalos tamén, os ombreiros, a barriga que se esten-

día como un túmulo sacro ao permanecer eu deitada sobre o chan do andar. 
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Espertei, despois de tanta efusión non sei canto tempo despois, abrindo os ollos e 

sentindo unha pesada carga sobre min. A un lado ela, cun brazo pousado sobre min, 

ao outro lado el, regresado quen sabe cando, co brazo seu sobre o dela e sobre min. 

Con dificultade logrei erguerme para vestirme, recollendo do chan as miñas pertenzas. 

Despois de beber un grolo de auga, collín o teléfono e chamei a Ana para que me 

viñese buscar, sen máis explicacións, sen dúbida ela comprendería.

E comprendeu, é hoxe aínda o día que comprende, entre outras cousas, porque 

agora somos máis a escoitar o alento da musa, a gozar coa forza das mareas nas nosas 

coxas, a escoitar as voces do mar falando das redes, das nasas, do polbo nas rochas, 

do océano. Somos os cinco en silencio, mirando para as nubes e cubríndonos o 

abdome, o corpo enteiro coa area, as brasas do sol.
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 Sigo só, perdido na felicidade de Ana, que olla para o mar, para as nubes, coa 

nena que eu non lle puiden dar. Sigo só, dende a distancia, escoitando as palabras 

que sempre quixen ter dito, pero que nunca fun quen. Só, perdido, mesturado coas 

afonías do mundo, confinado en min mesmo, vítima aínda da pornografía, dos soños 

que non souben reter e materializar co meu amor. Só, vendo como a familia medra, 

nos cinco corpos deitados, semicurbertos pola area, mesturados con ela e coas ondas. 

Só. Camiño, ao fin, para arredarme, para vivir da felicidade de outros, dos soños de 

outros, do sexo de outros, porque do que tiña só quedan vagos recordos.

na pel de pexego

afondar 

na pel de pexego

no pene armado de espantos

un proxectil

sobre a cortesía elástica da carne            

D O U S
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