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21 INTENTOS DE CONVERSA (PEQUENA NOVELA POR ENTREGAS) 

Onte, despois de xantar, volvín á casa e sentín, no marco do ascensor, unha vaga 

de tristura irremediábel. Ás veces pásame, e non sei o que facer. Só aperto os 

beizos e xunto as pálpebras coa forza do pánico. Non sei por que me ocorre, mais 

pasa. E entra nun contacto inmediato con moitos outros aspectos da miña vida. 

Esténdese a onda azul, xeada, e tento comprendela. Acéptoa e durmo coa cabeza 

doente e o peito apertado contra o golpe constante e repetitivo do vento forte e 

feroz.  

Erguinme hoxe despois de que o espertador soara, converteuse, fronte ó escudo 

protector dos oídos, nun vibrar feble de metal, e non puido romper a barreira do 

mundo paralelo. Polo tanto, cando ouvín no corredor o rotundo pechar da porta do 

veciño, que sempre sae canda min, ollei as mans, baixo a cabeza, contra a 

suavidade da almofada. Sei que tería quedado moito tempo, ao mellor. Ao non ter 

máis límite, a extensión da liña dos segundos abarcaba cada momento futuro, e 

cada un destes momentos confundiuse dentro da miña percepción nunha informe 

masa de cores e sombras. Mais a sombra dos sons do veciño, que pasou cunha 

axilidade esaxerada ata as escaleiras e baixou con golpes fortes, constituíu o punto 

de inflexión e decateime do mundo arredor, do tempo.  

Vestinme e saín, sen almorzar. Perdido o momento transitorio, só quedaba o longo 

abismo. Ás veces resulta complicado seguir un cometido descoñecido polos demais, 

semella que a súa ignorancia só é un motivo engadido para esquecelo. Cando os 

demais coñecen algunha parte de nós, algunha intención, formamos unha especie 

de contrato. Escoitei algunha vez que contarlles a outros os obxectivos alónxanos 

deles, mais eu penso que o que fai é algo así como mostrarnos a distancia 
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verdadeira. Na nosa mente, en forma de ideas difusas e completamente transitorias, 

son emocións circunstanciais. Tamén abandono, á beira dun camiño longo, certos 

desafíos que xa compartín con outras persoas, poucas,- a forte vaga de tristeza 

sucédese en forma de fortes calafríos- aínda que me custa máis, porque o 

compromiso resulta nunha nova onda de explicacións contraditorias. Resúltame 

máis sinxelo convencerme a min mesma que aos demais.  

Non obstante, sinto agora o mesmo medo, a mesma terríbel inundación de azul 

escuro, ante a perspectiva de seguir e de deixar. O pánico actual ao apretar o botón 

é semellante ao do inicio. Non sei que ocorre. Mais a involución e o detemento son 

só a evasión do camiño. O esgotamento é case físico e sostéñome nos pés. Na súa 

verticalidade, o corpo cae ergueito. Abren as portas e non son quen de controlar os 

músculos, petrificados. Ás veces a corda treme, coma hoxe.  

Noto no interior a enerxía, materializada nun corpo gris e pequeniño, separar as 

dedas dos fíos da corda e caer, agarra coas mans os restos desfeitos.  

Entro no cubículo demasiado estreito porque as portan están a pecharse. Escorrego 

cara a dentro sen ollar. As pupilar alonxáronse e vixían sitios agochados entre as 

fibras da atmosfera. Recollo os retrincos da semana coa mirada fría e sei que todo é 

o mesmo, no fondo. Sentín a lixeireza dun avance sinxelo e hoxe só podo 

preguntarme se alguén chegaría a decatarse se calase de novo. Ás veces o silencio 

é preferíbel. Noto de novo o burato que se pecha. E aínda non sei como correr cara 

el. Querería, se puidese, abrilo coas mans e sostelo nunha terra de ningures. No 

suco.  

Para no cuarto e a rapaza, de pais ferrolanos, de instituto entra correndo, sostén a 

torrada entre os dentes, apresada, e marmelada de mora tingue os beizos dunha cor 
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máis escura. Tampouco olla o interior. Veme cando xa entrou cun salto efusivo, e 

coas meixelas de carmín pregunta se xa marquei o cero, e asinto.  

Pásame, nalgunhas ocasións, que lembro, nos momentos dos demais, partes do 

que sentín eu en intres semellantes. E na plenitude do momento de histeria chega a 

onda calma da experiencia pura. Non coñezo á nena e precisamente por iso case 

penso que a comprendo. Adoita prolongarse a situación de empatía esaxerada ata 

que me decato de que os nosos mundos difiren, e iso refllístese nas palabras.  

- Parece que hoxe as dúas espertamos tarde, non?- Teño a sorte de que o burato 

que se pecha diminuíu a súa velocidade, e aínda, se me aperto moito ao límite, 

aos espazos de aire entre as fibras, podo discernir as pequenas fórmulas de 

conversa superficial.  

- Si, mira que eu sempre sallo con tempo, pero é que eu estou xa esghotada. Coa 

de exames que teño! Só des xa esta semana… 

- Cando eu tiña exames era igual, é importante o descanso, e comer ben… 

- Xa sei, xa! Levo todos os días unha mazán, pero non creo que por tomala no lecer 

aumenten as miñas opciós de sacar boa nota. Por moi bo que seña o azucre para 

o cerebro… 

- Xa verás como só é algo transitorio. En nada chegará o verán e terá valido a 

pena.  

- Espero que si!- Abren as portas e sae correndo. Eu quedo fronte ao espello do 

portal. Se ollase o reloxo percibiría que aínda vou xusto a tempo- todos os días 

normais saio cedo da casa, para recrearme nos momentos e por se hai 

imprevistos que retrasen o meu movemento habitual- Pode considerarse 

imprevisto este sentimento de invasión externa?  
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Vou traballar e non penso. Concéntrome na acción, máis alá do son que pretende 

cubrir o oco. Ante a incerteza, queda no meu interior, voando polos tecidos 

sanguíneos, un vagalume. Baixo a luz non semella perigosa. Seguirei porque a 

presión non é imprescindíbel, porque podo acadalo, e querelo, sen que ninguén 

máis se decate. 
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