
Vida número 4- Misteria

Empezara a facer unha lista coas cousas que quería facer este verán. Algunhas sabía que non

quedarían marcadas ao final del, pois os meus desexos achegábanse moito a ser arrogantes. Mais

son libre de imaxinar, de pedir, aínda que ao final sexan os pequenos momentos os que dan maxia ás

lembranzas. Pero eu sei que onde sexa que foramos, fora o que fora o que fixésemos, cada intre con

Marta e con Noa este verán ía ser magnífico. Iluminaría cada recuncho máis que o sol que quece

hoxe ao lonxe. Despois de pensar o que debía levar de forma xeral e imprescindible ao meu

campamento, comecei a encher os ocos restantes da maleta coas cousas que eu precisaba

persoalmente, que a pesar de ser trouladas para nos divertir, reflexaban dalgunha forma minimizada

algúns dos desexos da miña lista.

O bus ía recollerme esa mañá; mirei o meu reloxo: as trece e vinte. Quedábanme unicamente dez

minutos para repasar que todo estivera en orde na miña habitación e non esquecera nada. Nos

últimos cinco deses minutos chamei aos meus pais para despedirme; abandonaran a casa cedo por

cuestións de traballo, aínda que era a súa última quenda. Eles tamén decidirán pasar unhas boas

vacacións. Mentres o meu campamento ocupaba os 2 meses restantes, eles asentaríanse nalgún

hotel, a carón da praia, sen ter que soportar os meus berros. Deixei o móbil na mesa da cociña e

corrín ao piso de arriba a pola maleta, de seguro chegaría o bus agora. Ao subir, un refacho de vento

chegou desde as escaleiras. Non acostumaba a unha ventilación tan directa, a miña habitación

carecía de fiestras. A porta pechouse facendo un gran ruído e o calafrío subiume polo pescozo. De

súpeto escoitei ao autobús pousarse diante da miña casa, ou debía ser el, a miña zona non era moi

ateigada. Quixen baixar entón con rapidez a ver ás miñas amigas e amigos, case que arrastraba a

miña equipaxe pola ilusión que me facía. Achegueime coa pesada maleta acompañada de bolsas sen

sentido e collín cos poucos dedos que me quedaban libres o tirador da porta. A miña cabeza andaba

pensando noutras  cousas cando me decatei de que xa tirara varias veces e a porta non cedía. Pensei

“é imposíbel que me estea pasando isto agora a min”. As condicións non eran as máis acertadas, para

nada. Tirei, empurrei, zarandeei, golpeei a porta unha e mil veces, pero seguía sen abrir. Un tempo

despois souben que non sería quen de solucionar o dese cacharro do inferno. Pedín axuda , pero os

gritos dos nenos chamándome fóra solapaban os meus. Continuei intentando o máis forte que

puidese. Lembrei tamén o que dicía moitas veces a miña curmá: “non é forza, é maña”. Intentei

entón de forma máis intelixente estudar os mecanismos da madeira, non había de ser tan difícil,

non? Todo isto xa o executaba libre de equipaxe, que descansaba amontoado no chan agora. Os

berros do exterior púñanme nerviosa, tanto tempo esperando para ir a ese campamento... Ao final

quedei rouca e coas mans roxas coma laranxas. Quedei en branco. Laranxas, comida. Que faría se

quedaba atrapada? Non podía permitilo de ningunha maneira; o meu móbil quedara abaixo, os meus

veciños escaparan todos deste aburrido lugar anti-ocio, non tiña ventás, os meus pais non volverían

ata mediados de agosto... Con moita sorte pasaría algún automóbil unha vez ao mes e sen pararse a

escoitar os cimentos da casa. Había entón dúas opcións, dun extremo a outro: ou saía de alí, ou

probablemente morrería. Abandonei toda esperanza no tema do campamento cando escoitei os

pitidos da bucina do autobús irse polo mundo adiante.

Vida número 4: a rapaza encóntrase na preparación da súa viaxe de verán, mais un suceso estrano a

deixa encerrada no seu cuarto, quedándose soa, soa…


