
 Promesas: 

As nubes eran brillantes.  

Os piñeiros, espécimes exóticos e retortos entre os contados e escasos carballos 
que alí se atopaban, parecían fóra de lugar. Como cando apartas un bago dun acio ou ó 
papel que o envolve do seu agasallo. Deixan de ter un sentido completo e esquécese parte 
do significado.  

Ó aproximarse, as rodas arrastraban as rochas do chan. Renxían e levantábanse 
consigo as areas de arredor. 

O vento era forte.  

Entráralle po no ollo. Cando as súas pálpebras pestanexaban, eran coma 
pequenos caligramas dourados... Causaban o mesmo efecto. 

Delicadeza poética: cor e emocións. Podían transmitir sintonía, ledicia. Pero 
aquilo eran recordos. Como tales, só proporcionaban unha estraña morriña: felicidade, 
si; mais acompañada por unha inconfundible dor.  

Ollou ao horizonte. Facíase tarde, agochábanse paseniño os trazos de luz. Pero o 
tempo apenas importaba. Non dende aquel día no que os días deixaran de contabilizar, 
verdadeiramente; e todo semellaba unha ingrata expansión do mesmo.  

Regresar era estraño...  As feridas ardían de novo; creábanse outras fendas, roturas 
novas. Sentía todo o peso do pasado, impoñente, coma nunca.  

Tan improbable era que se decatase?  

Que me vise, sentise; só por un instante? 

Deixou a bicicleta apoiada xunto a unhas penas e cruzou uns pasos ata as 
pradarías. O campo estaba orballado, cheo de violetas que desprendían un intenso aroma 
perfumado. Notou unha sombra, un hálito frío ao seu carón; presenza na que non 
reparara. 

Viume. Diría que tan só o souben, como alguén intúe se é correspondido ou non 

por aquel a quen ama. Igual que as bolboretas son innatamente conscientes dos cambios 
na brisa do aire; as ondas da pureza e fereza do mar. 

Pero non foi así. Non realmente.  

O detonante foi a súa mirada. Cambiou. Fitoume cuns ollos riseiros, aínda que 
cheos de perda. Redondos e baleiros. 



Ledos? Non sabería dicilo. 

Para min, eles contiñan o mundo. 

Días como expansión de minutos, segundos e horas. Meses como expansión dos 
días. Todo fora anódino e vulgar. Agora a pena e a angustia víanse minguadas. Persistían, 
pero relegadas instantaneamente a un lado. 

Quizais, por primeira vez en tanto tempo incerto, as nosas vidas poderían volver a 
retomar ós seus leitos, con asidua seguridade. Recuperarían anacos do que chegaran a ser. 

 
Ou non. 

 
O certo era que resultaba complicado determinalo. Eran máis as incertezas e 

dúbidas ca o coñecemento que eu adquirira. 
 
E os medos persistían. Inabordábeis e inamovíbeis. 
 
Por moito que quixese ignoralo, había máis coma min. Alí, entre a bruma que 

ocultaba a aparición da lúa. Transformadas. Como similar que eu era a elas, podía 
percibilo. O cambio xa era irreversíbel e; por tanto, doado de ver. 

 
Na expresión de Alexei, sorprendida, puiden ver que el era incapaz de distinguilas. 

Pareceume singular: noutro momento atoparíame cohibida. As súas pupilas só me 
miraban a min, como se estivera en transo, nunha especie de soño do que non quixera 
espertar. Agora preguntábame cando remataría algo cos días contados. 
 

Converteríame eu nunha delas? Sucumbiría á forza da ausencia de vida? 
Aferreime ás lembranzas con el, o único que posuía. O único que podía protexerme: 
manter o meu plan a flote, a min en pé. 
 

Pantasmas. 
 

Pasaban a ser elementos inconexos, entes que esqueceron de onde proveñen. 
Rostros desfigurados de tal forma que resultaba imposible diferenciar unhas doutras. 
Por iso; non podía evitar pensalo de novo, e era o mesmo temor obsesivo, o que me 
asustaba unha e outra vez... 
 

Xa non sentía calafríos, pero algo se seguía a remover no meu interior. 
 
 

Que era o que me esperaba?  
 
Quebraría as miñas promesas o porvir? 
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