
Vida número 4 - algunha actividade de risco

É gracioso que escriba isto hoxe, porque teño covid e realmente estou vivindo a experiencia
de atoparme metida na miña habitación, sen xeito de saír. O certo é que esta rapaza si que
non ten uns pais que lle poidan deixar a comida en fronte da porta, ou saír ao aseo coas
mans limpas e o cubrebocas posto, intentando non tusir polo camiño. En fin, espero que vos
guste o relato.

Estou intentando non sentirme paranoica, pero cada vez empeza a facer máis calor aínda.
Este verán as temperaturas ían ser idóneas para o campamento no que estaba apuntada e
agora simplemente a miña pel parece que se derrete co paso dos segundos. Pregunteime
se as miñas amigas non chamarían aos meus pais preocupadas por min, porque non
estiveran avisadas da miña falta, ou se alguén realmente estaba alerta pola miña ausencia.
Iso que pensei foi triste, pero tranquilizador, porque pese a estar illada e incomunicada con
esa xente, eles coñecían a miña existencia, iso non paraba de ser así co paso do tempo, e
alguén nalgún momento debía notar algo. Estou segura, porque coñezo ás miñas amigas.
En todo caso, se se deron de conta, tivo que ser xa onte. Os meus pais foron chamados
pero xa partirían, elas non podían saír do campamrnto e os pais das mesmas tampouco
llelo permitirían. De todas maneiras espero que iso sexa o máis cedo posible porque, repito,
vou morrer de calor antes que de fame. Foi onte cando intentei saír de aquí porque quedei
pechada dentro, e vai acumulándose xa o meu olor, que se di que non o ules se te
acostumas e é teu, así que imaxinade o forte que recende. Non teño aire acondicionado, e
tampouco ventás, o peor sería que tivera os calefactores acendidos e non poidera paralos,
e tamén, que se fose a luz. Afortunadamente iso non pasou, aínda. Durmín totalmente
destapada na cama e agora está chea de súor, aínda que iso está ben, porque me mantén
máis fría. A miña barriga quéixase pola falta de comida, porque nunca fun desas persoas
que teñen agochadas “provisións” como doces ou, simplemente magdalenas. O bo diso é
que teño menos ganas de ir ao baño, pois non comín nada, pero nun momento apareceu
involuntariamente o desexo de mexar. No momento lembrei que tivera un acontecemento
parecido no pasado, eu quedara atrapada na miña habitación de pequena, por pechar o
pestillo e o meu pai e o meu irmán, que eran os que estaban na casa, estiveran pasándome
notas por debaixo da porta con instruccións sobre como abrilo de novo, xiralo para
desbloqueala e saír dalí. A cousa é que eu fora capaz de xiralo porque estaba asustada: o
meu irmán estivera perseguíndome pola casa e dicindo que era unha pantasma, tendo unha
saba branca posta por enriba. Entón, do susto, ao entrar na habitación pechei a porta
completamente, e as miñas forzas logo non eran capaces de revertilo. Tiña 5 anos, e dende
aquela, despois de vir o cerralleiro, quitáronme o pestillo. Agora que teño 15, sen el xa nen
puiden abrila porta. Lembrando o das notas veu un pensamento á miña cabeza, pensei que
podía escribir unhas serie de cartas á xente que me importa por se me pasase algo. Xa sei
que é un tanto dramático, pero moito máis non tiña que facer, ao mellor a miña cabeza
estaba volvéndose tola de aborrecemento. Volvín a sentir as cóxegas polo corpo coas
ganas de mexar. Estaba claro que non ía aguantar máis. Seguín pensando na miña “eu” de
5 anos e no que fixera cando viviu isto e rememorei ao meu pai dicindo que existía unha
saba na cama que era menos importante e podía botarse a lavar, que era a que protexía o
colchón e que tiñamos unha milleira delas. Entón agora repetín todo, desfixen a cama con
coidado e saqueina para fóra ata que quedou medio empapada nunha esquina da
habitación. Todo estaba indo a peor, e ulindo peor. Que pasaba se os meus pais tardaban
en ir a rescatarme e quedaba aquí tan só 3 días máis? Non sei se podería aguantar. Estou



sentindo moita presión e mareos. Agora si que si teño que escribir as cartas, canto máis
deshidratada, máis preto de morrer.
Comecei a pensar a quen debería escribila primeiro e estivo bastante claro.

Papá e mamá,
Non.
Queridos papá e mamá, quero que saibades que nada disto é a vosa culpa e que eu
sempre tiven unha vida feliz ao voso carón. Fixéchedes todo máis fácil para min e me
antepuxestes ante tódalas cousas. O amor que sinto por vos é inacabábel e que isto
acontecera tan só é unha das malas xogadas da vida, cometendo erros, como facemos
todos. Como fago eu, cada vez que vos descuto algo estúpido ou paso días enteiros sen
saír a falarvos porque estou chateando na miña habitación (agora si que si quixera saír e
vervos), cando fago poucas tarefas na casa ou presto pouca atención aos vosos problemas.
Como fas ti, mamá, cando tardas aínda uns minutos en decatarte de que tes o xornal ao
revés polas mañás ou saes tarde a todas as túas reunións. E ti, papá, cando berras a todos
os dependentes que non che dan o que ti buscas ou conduces máis rápido do que deberías.
Porén, entre todos eses tamén hai erros bonitos. Como cando cambiástedes o calendario
por un que era doutro ano e celebrastes mal o meu aniversario, así que ese ano foi para
min dúas veces, pero o pasamos moi ben. Foi moi divertido ver as vosas caras ao final da
festa cando vos dixen que non era ese día. Ou cando pensastes que estábades a alquilar
unha película e comprastes un disco de cancións mezcladas de varios grupos, e pasamos
todo o inverno escoitando en bucle “Un ramito de violetas”, unha canción moi bonita, aínda
que tamén moi triste a verdade. Sempre aceptei os erros, e como todo o demais sempre
son acertos, non poidestes facer mellor comigo, e aprecio cada momento con vós. Os dous
sodes incríbles, así que espero, que despois disto, non vos derrumbedes, e aprendades a
desfrutarvos ao máximo.

Non puiden parar de chorar mentres a escribía. De feito a escribía e a reescribía, porque
nunca souben como sería a carta dunha persoa que ve á súa morte anticipada, ou non sabe
se a ve, así que non atopa as palabras para despedirse, e á vez atenuar a tristeza da
situación a uns seres queridos. Incluso aínda eu agora me boto de menos a min mesma.
Escribín un par de cartas máis, ás miñas mellores amigas, falándolles de todas as cousas
boas que tiñan e o ben que lles ía á vida, e que non deixasen que isto as afectase porque
se merecían un bo futuro e estar contentas pola eternidade. A toda esa xente que adoitaba
coñecer conteille o máis especial que había neles e redactei todos os meus arrepentimentos
cara cada persoa, para me disculpar e non morrer sendo alguén que non quero ser.
Agora, sucia, pero máis pura que nunca, detéñome a pensar. Pasando as tardes soa nesta
habitación, a miña habitación, que é o meu maior representativo do mundo que levo na
cabeza, as únicas cousas que teño feito están relacionadas con feitos exteriores ou vidas
doutras persoas, ou charlas con esas outras persoas, que coñezo en maior ou menor
medida. Sempre igual, nunca dediquei un anaco do meu tempo a min, a pensar no que me
gusta facer e poder estar contenta, non facer o que hai que facer para que os demais
poidan estar contentos. Seriamente ese foi o pensamento que máis me derrotou, nunca me
decatara do pouco coidado que me tiña e sentinme case como unha persoa que non existe.
Ando a darlle voltas ao meu cabelo, como adoito facer cando estou preocupada. Adoito
facelo? Agora estou concienciándome de como son. Intento lembrar en cantas situacións
teño feito iso e imaxínome a min mesma diante dun exame que non estaba moi estudado ou
falando para un neno ou nena que me gustase. Dáme vergoña pensalo agora, pero era algo



necesario. Din que en realidade o noso cerebro lembra practicamente todas as cousas que
nos pasaron, pero están agochadas en partes do cerebro como caixiñas, e pode que non
sexas capaz de velas agora, pero existe a posibilidade de que chegue un momento no que
volverán a estar presentes, tal vez só por unha décima de segundo e logo volverán a
agocharse, pero sempre están ahí. Non marchan a ningures. Gustaríame saber como facer
para sacar todos eses recordos de esa zona de confort e telos todos xuntos á vez, pero
supoño que non é posible, xa que usamos só o 10% da capacidade do noso cerebro. Iso
faime lembrar á peli “Lucy” de Scarlett Johansson, que me gustara moito, xa sei que outra
cousa máis me gusta agora. A cuestión é, gústame esa de forma alternativa o gústanme as
películas de ciencia ficción en xeral? Párome a pensar en filmes que me sorprenderan
especialmente e a verdade é que adoitan ser todos influencia do meu pai: “Pulp fiction”,
“Snack, cerdos y diamantes”, “La milla verde”, “El silencio de los corderos”, “El sexto
sentido” e inclusive “Star Wars”, do cal as últimas pelis foron perdendo importancia no meu
interés. Supoño que son unha persoa bastante clásica, e iso non me preocupa, pero
tampouco é que fora algo que falara con alguén das persoas que se supoñe que me
coñecen, tal vez porque non compartimos eses mesmos gustos, tal vez porque nunca o
mencionei. Iso porque non era consciente. Entón saco como conclusión que son unha
persoa que se adapta bastante ben a calquera cousa, e que lle dá máis importancia ás
compañías que o que fai con elas, porque para min as persoas son seres tan completos…
Sempre se me deu ben descifrar como axudar á xente, e nunca o fixen por compromiso, así
que agora estou practicamente preparada para morrer feliz.

Ao día seguinte esperto e lembro a miña rutina, érgome, doume unha ducha, tomo un café
(do que xa me acostumei ao seu sabor amargo) e vístome ao final, porque o apetito me fai
unha persoa indecisa á hora de decidir que poñerme.
Levanteime cos ollos medio pechados e feridas secas ao seu redor e sen ver nada palpei as
paredes e un pouco a porta ata chegar ata o tirador. Abrina e sentín os pés fríos no chan do
corredoiro, que me deu un calafrío. Bocexei unhas cantas veces antes de comezar a
sacarme a roupa. Frotei os meus ollos para arrincar o sono de enriba e entón decateime.
Estaba no baño.
Saíra da habitación.
Belisqueime por todo o corpo para crelo e non souben que pensar. Decidín non darlle
moitas voltas porque ían meterme nun psiquiátrico se o pensaba moito. Ao final, non fora
nen forza nen maña, senón, como no pedra papel ou tesoira, houbera un terceiro elemento
chamado olvido, que nos fai avanzar sen darnos conta.
Ou sono.
Ou estupidez.
Eu que sei.
Corrín de novo á miña habitación, gardei todas as cartas que fixera nun caixón e antes de
chamar aos meus pais e ao campamento, collín a miña lista de actividades pendentes para
o verán marcando o cadradiño de “Algunha actividade de risco”.

Vida número 4: fin do conflito.




