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Vacuum Cleaner



VACUUM CLEANER

Hoxe chegou a primeira varredora industrial á fábrica e coa
súa incorporación tres de nós volveremos procurar a vida nas
cheirentas rúas das que procedemos. Pero non han tardar en
volvernos chamar, ao fin e ao cabo, ¿cando superou un trebe-
llo a un home?



Neighbours



NEIGHBOURS

E toda esta tranquilidade tornarase horror ao chegar a noite. Cando
a sombra da primeira lousa se alongue axiña o resto seguirá a sinfo-
nía escura dun novo reino terrible.



Despedidas



DESPEDIDAS

– Quéresme?
– Coma sempre e coma nunca...
– Escribirasme?
– Cada día...

Bícanse longamente coa paixón da incerteza. Ela non quere parar
de falar. El cala. A guerra non pode ser máis forte ca eles pero, a
morte?

Ao separar os beizos húmidos de bágoas ningún se atreve a
pronunciar un adeus. Míranse coma se se posuísen unha última vez.
O son do motor do autobús os devolve a un abrazo profundo. Ela
susurra "estou embarazada". El, xa só, chorara coa certeza de quen
non vai coñecer á súa filla.



Sopas Quentes



SOPAS QUENTES

Xusto antes de rematar o meu turno fago unha última ronda,
sempre. Ben podía non facela, que tampouco ninguén me obriga.
Pero o certo é que me gusta velos durmir. E é que ao entregárense
aos soños, estes monstros mesmo parecen inocentes, experimento
entón un frío noxento e marcho a casa. Alí a calor do fogar e as
sopas quentes de Henrietta devolveranme a fe de que uns somos
bos, e outros levan dentro o mal.



Night Train



NIGHT TRAIN

Aos doce anos, moitos dirán que é unha idade moi temperá para
cansar da vida, comecei case sen darme conta, de vagar, a seguir
a antiga vía do Central Pacific. Dende entón sei, polo menos, que
sempre teño un destino.



Silver & John



SILVER & JOHN

Podería o cabalo que fica teimudo na chaira poeirenta chamarse
silver como ben puidera ser John o desesperado xinete que fica
sentado no escano de madeira podre na agarda de que a vella
montura decida reunir as forzas necesarias para arrancar os seus
pasos cara a Fort Pantano.



O Violín



O VIOLÍN

Aínda podo lembrar aquela mañá. Era xaneiro e as rúas se
agachaban baixo unha alfombra mesta de neve. Espertara co
rebumbio de portas e os nenos dos veciños a chorar. Mentres,
unha voz daba ordes de xeito autoritario. Golpes e berros.

Finalmente puiden ver saír do edificio á familia escoltada por un
pelotón do Novo Exército de Liberación. Ata o noso tranquilo barrio
chegara a sangría do ditador, a limpeza. Pero que se podía facer?
Opoñerse e ser un máis?

A familia perdérao case todo. Ao saír vin o pai termando das
desconsoladas criaturas mentres a muller abrazaba entre saloucos
unha caixiña negra en forma de violín.



O Indiano



O INDIANO

"Naquel verán a calor foi coma unha serpe enraizada sobre a súa presa"

Malia o seu aspecto impoluto, co traxe de liño branco e chapeu a
xogo, o regreso de Melquíades non foi fácil, exitoso, si, mais
cansado e longo. Só na viaxe, dende o embarque no porto de Santo
Domingo ata que hoxe se apea do tren regular pasou mes e medio,
mes e medio para ver a paixase que vinte anos atrás vira por última
vez. E todo pagou a pena. A chegada á parroquia natal vén acom-
pañada de cohetes e guirnaldas: a nova fábrica de xeados, a
primeira de toda a comarca, será todo un éxito.



Mecanografía



MECANOGRAFÍA

- Señorita Hildegard, tome nota. Dixo o groso home mentres
atusaba o gran mostacho.

É abondo coñecido que unha prominente panza e un cumprido
bigode son inequívoco signo de prosperidade e virilidade.

Hildegard coa vista sempre baixa escribe automaticamente nas
teclas da Emerson mentres lembra e se anoxa.



Último reparto



ÚLTIMO REPARTO

Hoxe fago o meu último reparto dende que cheguei hai tres anos a
Sally Flowers Ltd. A mellor floristaría de todo San Francisco: o lugar
onde calquera rapaz pode cumprir os soños da súa namorada coas
flores máis vistosa e lucidas. Dende rosas e gardenias ata as máis
exóticas flores traídas das illas do Pacífico. Pero hoxe tan só levo
craveis. Unha fermosa ducia de cravos brancos para Sally, que ata
onte mesmo foi a dona da mellor floristaría de todo San Francisco



Eu Protesto



EU PROTESTO

Eu son Betty Smith e falo como muller. Non preciso máis enfeites
que a miña condición e o meu argumento, só un. Quizais lle pareza
pouco un só argumento, escaso e baladí para vostedes aos que
tanto verbo se lles permite. Eu só protesto polo meu dereito a
preguntar.



Ruído Branco



RUÍDO BRANCO

– (...)
– Se aínda podes escoitarme. Quérote. Nunca deixei de facelo.
– (...)
– Algo tan fráxil coma a morte non poderá lograr que o esqueza...

Dorothea Atkinson, xefa de enfermeiras do Hospital de Veteranos
da guerra de Melbourne anotou no diario do progreso do paciente
cabo primeiro retirado Fitzgard: "Ningún avance. Permanece en
silencio fronte ao transistor".



Obxectivo Civil



OBXECTIVO CIVIL

- Lembrade, o obxectivo da misión é bloquear os subministros da
cidade. Algunha pregunta?

Por desgraza ninguén se cuestionou nada.



Acróbata



ACRÓBATA

Dende os seis anos son un mono de feira. Un espectáculo que enar-
dece ao público; unha imaxe imborrable nos ollos de cantos me
viron. A ninguén lle importou cando entre as bambalinas vin caer a
nai do trapecio e esnafrarse contra a area. Miss Micaela deixou de
actuar sen rede cando eu apenas comezaba a adolescencia. Ao día
seguinte xa nos dirixiamos á Feira de Primavera de Delaware e eu
era o número principal.

Ningún espectador parou un emocionado aplauso para preguntar
porque fica baleiro o meu corazón. E quizais eu só soubese xa
responder cunha acrobacia.



Medidas Perfectas



MEDIDAS PERFECTAS

– A ver ho! póñaseme quedo. Iso é. Bote fóra todo o aire.

O experimentado xastre mediu con destreza e anotou no cadero:
"Contorno= 37,4 polgadas".

– Agora, se fai favor meta tanto aire no peito como lle caiba e
aguante un momentiño. Descoide que non tardarei, rematarei antes
de que se esqueza de respirar... desculpe é unha broma de xastres.
Si, moi ben, vexamos...

Na seguinte liña anotou: "Contorno con ínfulas=50,7 polgadas.
Posto recomendado: Sarxento".



10 Formas de romper unha perna



10 FORMAS DE ROMPER UNHA PERNA

Aínda que non o crean son o deportista máis famoso do meu tempo.
Nunca gañei un campionato. Nin sequera protagonizo as vibrantes
xogadas decisivas dos partidos. Malia todo a maioría dos diarios
nacionais mostran a miña face. Durante os meus anos de profesio-
nal nove veces rompín a miña perna esquerda. Hoxe xogo o meu
partido derradeiro, así o anunciei. Todos agardan un récord e eu non
penso defraudalos.



Inspección



INSPECCIÓN

- Fíxese ben cabo O'Brian, o importante dunha boa inspección non
é atopar nada en desorde. O que realmente importa e procurar nos
lugares máis soberanamente absurdos ou aleatorios. Dese modo
nunca saberán cal é un lugar seguro para agachar as cousas.

- Si señor.



Dirty Bros



DIRTY BROS

De pícaros, os xémeos Dougherty eran coñecidos en todo o subur-
bio pola súa fama de zalapastráns; ninguén podía sospeitar daquela
que a súa afección por andar a remexer nos cubos do lixo habería
converterse nun lucrativo negocio. Eles sabían coma ninguén as
sorpresas que podía deparar a merda dos barrios de Chicago. Por
iso, cando lograron xuntar os seus primeiros cartiños decidiron facer
oficio do seu pasatempo infantil. A competencia era dura pero eles
coñecían o mellor lugar para desfacerse dela.



Calma



CALMA

Ao morreren segundos despois todos lembraron que a última pala-
bra que leran foi: ámote.



Brincadeiras



BRINCADEIRAS

- Pe... pero... estades seguros?

- Que si ho! que esta é a mellor forma de pescar un peixe bisonte
azulado. Di Ferdinand cunha chiscadela de ollo ao resto dos tunan-
tes.



Suavidade Dactilar



SUAVIDADE DACTILAR

Desque Ann Eloise ascendeu ao departamento de sancións leves
da terceira brigada do ilustre corpo de marines, nunca antes se
rexistraran tantas indisciplinas no corpo. A suavidade das súas
mans ao tomar as mostras dixitais adquiriu sona de sobrenatural.



Penélope



PENÉLOPE

Como poden comprobar os métodos da nosa institución deben
adaptarse a cada caso singular. Este que ven aquí é o veterano
John Scott, era o noso paciente máis violento ata que descubrimos
a capacidade terapéutica da calceta como relaxante, un calmante
mellor que calquera composto químico.

Definitivamente esta foi a única forma de aplacar o seu caracter
destrutivo. Pero a súa ansia tecedora unida á falta de fondos da insti-
tución obríganos nas noites a desfacerlle o traballo feito.



No Country for Old Dogs



NO COUNTRY FOR OLD DOGS

Duff Hammet o xefe de policía do distrito 41 negárase con rotundi-
dade e non sen certa lóxica, a conceder a xubilación a Poppie, a
primeira axente femia de toda a brigada. Durante os seus once anos
de servizo Poppie demostrara a súa inmensa valía como axente do
corpo corpo canino. Por iso, cando o grupo de adestradores solici-
tou o seu merecido descanso, o xefe Hammet botando fora o fume
dun gran habano e contrariado pola posible perda dun dos seus
mellores axentes respondeu: "A lei é a lei. E non podo concederlle
a xubilación ata que chegue aos 60 anos tal e como indica o regu-
lamento interno para os axentes, ben o sabedes".

Finalmente, cando a artrite callou nas patas traseiras de Poppie
a cadela foi licendiada con honra e destinada a traballo admi-
nistrativo.



Sufraxio



SUFRAXIO

Ata aquela semana só se escoitaran rumores, polo que cando
chegaron, coido que era un mércores, a Praza da Concordia
fervía de expectación.

Durante os días anteriores a fantasía sobre os seus traxes espe-
cialmente cinguidos e a súa lixeireza disparáronse polas dife-
rentes tabernas. Así o día da chegada todos deixamos as casas
ao coidado das esposas e dirixímonos emocionados ao mitin das
sufraxistas.



Habitación con vistas



HABITACIÓN CON VISTAS

– Si señor gobernador, as obras da galería remataron no prazo
previsto, non obstante...
– (...)
– Claro señor gobernador! A nosa institución está moi agradecida pola
súa xestión e, sobre todo pola súa colabora...
– (...)
– Por suposto. Na inauguración estarán presentes todos os medios e
vostede ocupará un lugar central. Si, claro, a campaña... pero hai un
tema que non debíamos pasar por alto señor...
– (...)
– Si, si, xa.
– (...)
– Xa, pero, e desculpe o atrevemento, non quixera eu cuestionar o seu
criterio, o persoal médico no está moi de acordo en que a galería insta-
lada teña que ser necesariamente ocupada polos pacientes que sufren
de agorafobia...
– (...)
– Xa, entendo...



Policcinella & The Gang



POLICINELLA & THE GANG

O pobo de Wysconsin contra Larry Stevens. Prego Final. Folio 725 anv.
Transcrición Literal.

Fiscal: ¿E non é certo señor Stevens que é vostede a cabeza de
mando da banda de criminais máis sanguinaria e despiadada dos
últimos vinte anos?

(Un silencio tenso érguese durante uns instantes pola sala ateigada
de persoas coa ira prendida das pálpebras e xornalistas, moitos
xornalistas. No palco dos acusados Policinella mira fixamente o
plisado do seu traxe romboide, levanta a cabeza e actúa...)

Larry Stevens (acusado): É ben triste a vida do paiaso do espectá-
culo circense ao rematar as luces e entre bambalinas enfrontarse
a un sorriso artificial torpemente debuxado, señoría.
[...]



Vulcano



VULCANO

Na forxa o ritmo é esencial. O golpeo dos martelos debe ser perfec-
tamente acompasado e simétrico. Cada metal ten a súa cadencia
apropiada e só dando coa correcta conséguese dotar a cada un das
súas habelencias máis valoradas.

Así o ferro debe traballarse coa ferramenta caendo nun ritmo acom-
pasado de catro por catro, fundamentalmente en andantino
grazioso, mentres que os metais máis novos como o aceiro requi-
ren dun ragtime animado.



Escravo



ESCRAVO

Cando todo comezou foi primeiro a negación, a consulta médica, o
cancro, a desesperanza e finalmente a aceptación.

Hoxe son un home novo, un servo deste deus que en forma de
tumor mudou todo o que me rodeaba coma un alfareiro metódico,
devolveume a vida que perdera no tumulto do día a día, e ordeame
crear para el. Escoito con atención os seus preceptos con orgullo
porque só eu fun elixido.



Speakers’ Corner



SPEAKERS’ CORNER

– "Chegará o tempo no que a condenación da humanidade teña
que enfrontarse aos seus pecados..."

A voz inutilmente estridente do home encarrapuchado quedou dilu-
ída polo balbordo que na alameda facían os nenos arredor da ruleta
dos parisiens. O divino e o humano.



Pintadas



PINTADAS

- Síntoo tíos, ameazoume e, e tiven que...

- Paspán, ameazounos a todos pero o babiolo non podía ter a boca
pechada. Vaste acordar como se enteren na casa, xúroche que
acabarás coa cabeza entre a merda.

Sempre fora así, pertencía ao grupo pero a costa da dignidade que
nunca soubera gañar. E el sempre consentira. Xa estaba farto. Tíña-
lles lei pero hoxe gañaría o respecto que nunca lle concederan.

Rematou de limpar a relocente Remington UMC, cargou o décimo
proxectil, o seu, e dirixiuse ao seu encontro...



Conium Maculatum



CONIUM MACULATUM

Miña Querida Adriana,

Antes de pedirte desculpas quero lembrar aquel día baixo a ponte.
Chovía. Tiñas empapado o pelo enguedellado e bicámonos, tanto
que fomos envellecendo. Dende aquela coleccionei todos os nosos
recordos coma pequenos insectos nun terrario; dende o casulo do
amor ata zugarnos a paixón fomos dous iguais, mais hoxe teño que
desculparme.

Dover, 30 de setembro de 1864



A Liga Armada das Violetas



A LIGA ARMADA DAS VIOLETAS

Achégase Catherine ao estrado de madeira torpemente labrado e
repite o xuramento:

- Abandono o meu nome para tomar o nome das miñas irmás. Eu,
violeta, xuro gardar e defender os nosos segredos como gardarei
as vidas vosas coa miña propia. Xuro defender as ultraxes con toda
a forza desta irmandade e xuro servirvos fielmente como arma de
Deus ata que o diaño me leve.



The last flight of Icaria



THE LAST FLIGHT OF ICARIA

Estaba segura. Dende nena soñara con voar. Escapar. Ser libre. Ben
sabía o que era sentir o corpo na prisión da terra, polo que cando o
inventor argallou aquel xeito de aparello voador removeu o corazón
da Raíña Nai ata conseguir ser a primeira en experimentalo. Tras
prohibirlle o amor primeiro, a vella matriarca non podía menos que
ceder no capricho.

Era unha mañá fría. Ninguén na familia quixo estar presente na tole-
mia da princesa; só as damas que a coidan dende a infancia están
presentes. Axúdana a erguerse e sentar aos mandos do máxico
trebello. Ela mira a súa dama directamente aos ollos, sen atreverse
a despedirse só pensa "adeus meu amor, agardareite nos ceos". O
estraño aparello érguese sobre as cabezas e o gran pazo e afástase
para sempre.



A Danza dos Malditos



A DANZA DOS MALDITOS

Mentres bailan, súan. Sugar Ray colle polo van a Saletta Williams e
a eleva. Senten a música e os corpos vibran ao seu son. Se agora
mesmo os New Orleans Brothers acalasen o seu Foxtrot, podería
escoitarse o bum acompasado dos corazóns a latexar ritmicamente
coma se fosen un só.

– Saletta. O outro día estiveches servindo no baile dos brancos.

– Si, estiven, pero eses a calquera cousa lles chaman baile.

Sugar Ray sorrí e chíscalle o ollo á rapaza mentres unha pinga de
suor lle esbara pola meixela e unha pedra gamada rompe o encanto
do swing ao esnaquizar a fiestra.



Next Time



NEXT TIME

Arthur Stevens leva o ollar prendido das pequenas nubes de po do
camiño. Mentres, Cat Clarke mastiga febras de tabaco coa profunda
mirada posta no horizonte de lonxe...

¿Onde vas? A casa. ¿Que pasou? As vendas na feira estatal de
Cincinnaty non foron ben, son representante dunha firma de roupa
interior feminina. Ha, ha, amigo... ¿levas bragas nesa maleta? Si,
por iso volvo andando, a maleta debera estar baleira e eu sentado
no tren de volta, pero as cousas ás veces... ¿e ti? non hai vacas
por estes lugares. Amigo, onde hai vacas xa non fan falta vaqueiros;
tamén veño da cidade, de buscar fortuna, xa sabes. Quizais a
próxima vez. Si, quizais a próxima.



O Atraso



O ATRASO

A impaciencia dos pasaxeiros pronunciábase nun murmullo incres-
cendo. Nos anos que levaba funcionando a vella locomotora nunca
acumulara un retraso semellante, ou, polo menos, ninguén podía
recordalo.

Quizais o antigo vapor xa estaba agardando no andén pero ninguén,
nin o persoal ferroviario nin os impacientes pasaxeiros eran quen
de cruzar a porta, e toda a culpa a tiña aquel fulgor, aquela luz tan
antinatural.



Daguerrotipo de cargo



DAGUERROTIPO DE CARGO

Mirou con certo desprezo á pequena criatura, o seu rostro anxelixal quedara preso
do odio eterno co que procuraba unha saída cara a supervivencia. O home sen
rostro subiu os pantalóns, arranxou o peiteado botando unhas gotas de betume e
refixo as tres longas liñas de cabelo . Este era o seu momento, o que máis gozaba,
vestir con calma mentres o pequeno o ollaba nunha mestura de temos e rabia. A
seguir pronunciaba a sentenza: – benvido ao puto mundo muchacho...

Pouco despois de fender a testa do rapaz saíu a rúa. Satisfeito e feliz. Entre as
rúas pupulosas mesturadas de esmoleiros e turistas non había lugar para as
pescudas, el era un home sen rostro, invisible. Pero nada máis saír deu cun estou-
pido cegador de fósforo. Ao acostumar de novo a vista albiscou a silueta dun
home corpulento seguido dun amplo sorriso de home negro que lle ofrecía un
anaco de papel. Saía vostede tan feliz que pensei que lle gustaría lembrar este
momento, tan só son vinte pesos.

Nese momento soubo que a proba que acababa de ver a proba que faltaba para
dar co destino que sempre temera. O pequeno anaco de papel converteuse no
seu rostro e na súa fin. Entón entristeceu.



Café Blue Mountain



CAFÉ BLUE MOUNTAIN

Cando publicou a primeira novela comezou coa teima do Blue Mountain. Todos
os seráns comezaba o seu ritual; sentaba na terraza ante o xornal e agardaba a
que lle levase a taciña da insulsa e cara beberaxe. Pouco despois encerrábase
no despacho que fachendosamente denominaba a habitación dos soños e escri-
bía febrilmente eses romances tan pouco saborosos pero que tan ben se
vendían... como o café.

Mentres tanto eu facía camas, cociñaba, educaba os fillos e limpaba a casa toda
ata que, á noitiña, caía rendida sobre a cama; cansazo este que, día tras día, me
facía renunciar a escribir os meus versos insomnes, eu que tanto os precisaba.

Poderán dicir que a miña vinganza foi lenta, pero non cruel. Día tras día, durante
dez longos anos, levaba á terraza o teu cafébluemountain mentres ti ías
cumprindo soños, queimando etapas. Día tras día, durante dez longos anos, eu
deslizaba coidadosamente uha minúscula pinguiña de mercurio dentro da taciña
floreada. Agora, culpable, os meus versos fanme libre.



Saint Nicholas 1959



SAINT NICHOLAS 1959

Había pouco que me graduara en Pennsylvania cando me chama-
ron do Saint Nicholas High School para substituír a Emery John-
son, o profesor de literatura americana actual. Coido que foi o mellor
ano da miña vida docente. Axiña conectei cun pequeno grupo de
estudantes cos que compartía a miña afección pola lectura máis
actual e vangardista, gusto que axiña herdaron. Día a día vía como
se volcaban en cada pequena obra e palabra, dende Albee a Tenne-
see Williams ou mesmo Langston Hughes.

Ademais disto aprendín a facer plum-cakes e levei ao equipo de
baloncesto ás finais estatais.



O ensarillador



O ENSARILLADOR

- Ves Marcus! Pásase o fío de nylon por aquí para proporionarlle unha
guía á engranaxe.
– Uaaa! Engrenaxe, eeeengrenaxe!

Creo que a forma correcta é engranaxe, pero tes razón, engrenaxe soa
máis literario, máis enxebre. A que non sabías que o nome do nylon é un
acrónimo? Si, seica se creou entre as cidades de Nova York (Ny) e
Londres (Lon), as cidades onde se argallou a súa composición, ou algo
así. Bah! E que vas saber ti, meu repetidor, se ao final es só un paxaro
grande que cre ser unha ave tropical.

Perdoa Marcus, sabes que para min es coma a engranaxe deste Longi-
nes, é a que fai mover a agulla do segundeiro. Sen ela o reloxo funciona-
ría igualmente, pero non sería o mesmo.
– Uaaa! Amigo, aaaamigo!!



Obra Civil



OBRA CIVIL

- Artellemos unha construción para demostrar o poder da nosa
nación. - Dixo o virrei á súa corte.

O home pequecho e ricazmente vestido coas roupaxes de conse-
lleiro de súa maxestade que senta ao seu carón ten, nese momento
preciso, unha revelación, o cal se deixa sentir pola súa face subita-
mente iluminada coa luz das ideas da posteridade:

- Unha ponte fastuosa no medio da badía que una tan só unha torre
de vixía coa outra, meu señor...



Baixos Fondos



BAIXOS FONDOS

A cidade, coma calquera cousa con alma e respiración, ten tras-
tendas; e só hai dous tipos de persoas que poidan triunfar nelas:
quen a coñece coma a propia pele quen a ignora absolutamente.



Rómulo e Remo



ROMULO E REMO

Cando os habitantes da Greenhill souberon que o afamado circo Downie
Bros faría parada na pequena vila, non sabía que o inverno de 1924 ía
pendurar da historia local coma a savia á cortiza da choupa.

O circo contaba coa mellor parella de domadores que pisara nunca o
estado de Idaho: Rómulo e Remo, os irmáns Downie, quen tomaran o seu
nome tras seren abandonados cando nenos nun bosco de Nebraska no
que sobreviviron como animais ata que foron rescatados por unha batida
de coiotes. Debían contar daquela con a penas sete ou oito anos e nunca
se lles oíu pronunciar palabra sobre a súa vida salvaxe.

Despois da primeira pegada de carteis, todo Greenhill falaba dos porme-
nores da vida e infancia dos afamados irmáns sen saber que serían teste-
muñas directas do seu capítulo máis espectacular.

Na noite anterior á función, disque os Downie, acabaron coas existencias de ron
e bourbon das tascas locais, mesturándose entre os siareiros, que, sorprendi-
dos, non atopaban nas súas caras os trazos animais que lles outorgaban as



lendas. Cóntase que foi o mesmo reverendo Johans o que tivo que ir procura-
los e sacalos pola orella dunha cama na casa de máis dubidosa reputación da
vila, mentres o público impaciente, agardaba xa nas súas butacas.

Durante o espectáculo todo parecía ir ben, obviando o aspecto desaliñado
dos irmáns medio animais. As cabriolas impensables que obrigaban nas
bestas fixo comprender ao público que a súa mestría era incomparable.

Mais algo pasou que fixo que ninguén esquecese esa velada circense.
Mentres Remo mantiña as distancias dun perigoso grupo de leóns salva-
xes, Rémulo colleu o látego e comezou unha longa xeira de golpes e
improperios contra as bestas cada vez máis molestas. O público, ao
primeiro, riu, logo sentiuse incómodo polo elevado do ton, e finalmente
colleu medo ante a actitude excesivamente violenta do domador. Esta
violencia contrastaba coa palidez e quietude de Remo, que quedara inmó-
bil no medio da pista, retido quizais polo pánico.

Cando os múltiples trallazos finalmente cansaron, o escenario permane-
ceu nun silencio tenso coma o aire abafante dun sepelio ata que as feras
atacaron.



Compaña



COMPAÑA

Desque entrei aquí deixei de ser Jacques e pasei a ser ‘o rapaz da
estraña enfermidade metabólica’. Procuro levalo da mellor forma,
sorrío sempre a todas as visitas, aos médicos, ás enfermeiras. Pero
cando ollan para min pasan por alto o meu sorriso tanto como o
meu nome e a súa mirada tínguese de compaixón e só son capa-
ces de ver enfermidade.

Así foi todo ata que no andar ingresaron a Violeta, ten a miña idade
e non paramos de falar e xogar. Cando marchan as visitas decote
falamos das nosas enfermidades, do futuro, da dor e da morte. Os
dous perdemos as esperanzas o día que perdemos os nosos
nomes, e quizais é por iso que ao mirarnos o un ao outro só vemos
a Jacques e Violeta.



The Box



THE BOX

Como todos os días o doutor Jenkins do departamento de psiquiatría
clínica aparcou o seu Chevrolet granate no aparcadoiro reservado do
hospital mentl St. Joseph.

Como todos os días peiteu os poucos cabelos no reflexo do cristal da
entrada, limpou os zapatos e abriu a porta. Daudou a Rossanne, e xefa de
enfermeiras e máis a Arthur, o vixiante.

Como todos os días antes de entrar na sala de terapia quitou a americana
verde botella e vestiu a inseparable bata branca. Apañou o pomo da porta
e suspirou.

Como todos os días viu estarrecido que no lugar do seu escritorio unha enorme
caixa de aceiro e sen fisuras emitía os berros de agonía dos seus paciente.

Como todos os días deixou caer o chapeu nun xesto desesperado.



A outra porta



A OUTRA PORTA

O bar de Jerry fora un local sinistro que só uns poucos dos parro-
quianos da pequena vila moi afeccionados á súa especial receita
de alcohol destilado.

Por iso, cando as protestas, deiciciu ser o primeiro en permitirnos o
acceso aos homes de cor. E aínda que por manter as apariencias
nos facía entrar pola porta traseira, abofé que fixo boas caixas
neses tempos. 



A nación do número 80 da rúa Cromwell



A NACIÓN DO NÚMERO 80 DA RÚA CROMWELL

Se nacer na escura rúa dun suburbio é unha vía de auga nunha
embarcación, nacer no número 80 da rúa Cromwell é un naufraxio.

Durante anos, os edificios da rúa van mudando, uns van crecendo
e outros collen anos. O número oitenta sempre permanece igual.
Derrotado, desvencixado e poeirento que dende a súa construción
non deixa de botar nenos de mirada perdida á rúa.



Silent Bob



SILENT BOB

- E logo? Dis que nunca fala?
Nunca, nin que lle pises un pé con toda a forza que teñas dirá ren.

- E como se chama?
Como nunca ninguén lle oiu pronunciar o seu nome, ninguén o
sabe, mais todos o chaman Bob, Silent Bob.

Bob mira de esguello cara aos dous rapaces no outro lado da beira-
rrúa e ri para os seus adentros. Se eles souberan o berro que leva
prendido nos seus ollos. O berro da dor máis certa que xamais
sentiu. O berro terrible do momento en que lle negaron a súa lingua.
Pero iso é outra historia.



O Coleccionista



O COLECCIONISTA

O 21 de xaneiro estalou a guerra civil de Xosmenia e dende aquela
Grisev, a gran capital parecía deserta e só se albiscaba a súa esen-
cia de cidade no reparto das cartillas de racionamento.

Non obstante, un observador avezado ben podía descubrir un
amplo sorriso no estraño cidadán Joseph.

Porque o estraño cidadán Joseph, un home enxuto, gris, case
corcovado, vestía neste tempo unha expresión anacrónica de felici-
dade. Case obscena.


