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EDITORIAL
Lois Pereiro, quen aparece na portada, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas neste
ano 2011, representa o ser humano que se enfronta duramente cos cambios sociais e vitais cos que
lle tocou vivir. Sentimentos cheos de amargor afloraron en moitos dos seus poemas, escritos antes
de 1996, cando morreu vítima da súa propia experiencia vital. Visita o blog do Departamento de
Lingua e Literatura Galega e o ENDL para atopar máis información sobre Lois ou sobre outros
contidos que verás nos distintos artigos do blog
ademais o blog do Club de Lectura Raíña Lupa en

normalizach.wordpress.com.
rainalupa.wordpress.com.,

Lembra

onde tamén

poderás ler as obras premiadas nos concursos do club ou ver suxestións de lecturas de novelas.
As portadas interiores realizáronas alumnos de 4º da ESO con Montse Amigo. Esperamos que
pasedes un verán moi divertido. E non esquezades que o curso que vén, se seguides aquí (ós de 2º
de bacharelato, sorte na Selectividade e na vida), a revista continúa aberta para as vosas ideas e
artigos. O galego é un ben común que non podemos deixar que desapareza por non o usar.
Até o curso que vén!

CERTAME DE RELATOS
DE TERROR
2010
PRIMEIROS PREMIOS

1º premio – cat. A

No tengas miedo

Cuando sueñas que estás corriendo tu intentas ir lo más rápido posible, pero tu cuerpo no
avanza. Me estaban persiguiendo pero yo no daba más de mí. No avanzaba. Sabía que era un
sueño, y que no me iba a pasar nada. Pero tenía miedo y necesitaba huir. Me paré en seco. ¿Por
qué huir? ¿Era un sueño o era real? Si era un sueño, ¿qué me iba a pasar? El monstruo se tiró
sobre mí como si fuera un perro y yo un filete. Me empezó a morder. Me dolía; sentía como si
todo fuera real. Sentía que me desgarraban. Entonces empecé a gritar. Si era un sueño, mis
padres me oirían. Entonces oí la voz de mi madre intentándome despertar. El monstruo, al oír a
mi madre, se fue. Y me dejó allí en suelo, sola. No me lograba despertar. Me empecé a
preocupar. ¡Tenía que despertarme! Me pellizqué pero no sirvió de nada. Me abofeteé pero
tampoco me desperté. Comencé a llorar. ¿Por qué no puedo levantarme? De pronto noté cómo
unas manos húmedas y frías me agarraban de los pies y me tiraban hacia abajo. Me hundía en el
colchón. Yo gritaba y gritaba pero nadie me oía. Tenía miedo,
como cualquier persona en su sano juicio lo tendría en esa situación. Entonces las manos me soltaron y empecé a caer dando vueltas como Alicia por el agujero al País de las Maravillas.
Pero yo estaba segura de que al País de las Maravillas precisamente no iba. No sabía donde acabaría el agujero ese. Pero
quería que acabara cuanto antes, me estaba empezando a marear. Cuando aterricé, me encontré con un esqueleto. Era muy
extraño: iba vestido con un frac negro, un sombrero de copa, y
llevaba un bastón.
-¿Quién eres? –le pregunté.
-Soy Eirini Valsiki, un hombre un poco extraño. Estoy aquí
para guiarle.
-Un hombre raro como todo lo que aquí hay. ¿Guiarme? ¿Dónde estoy?
-Estás en Traumland, lugar donde la gente se enfrenta a sus peores pesadillas.
-Traumland, otro nombre rarito… Bueno… ¿Y que se supone que hay que hacer?
-Tendrás que hacer que tus pesadillas acaben con final feliz para que no te vuelvan a
atemorizar…
Cuando fui a decirle algo, desapareció y todo se movió. Estaba en una calle. Una madre iba
agarrada de la mano con su hija pequeña de unos dos años. Un señor sospechoso iba detrás de
ellas. Tenía una pistola en la mano. Agarró a la madre y le dijo a la niña que se viniera con él o
mataba a la madre. ¡La niña era yo! Era una pesadilla que tuve cuando era pequeña. Eirini había
dicho que tenía que acabar con final feliz, ¿no?
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Me acerqué al hombre y le di un bofetón, que es lo que suelo hacer en la vida real. Entonces
él me disparó en una pierna. La niña se echó a llorar. Bueno, yo de pequeña me eché a llorar.
Entonces me agarré de la pierna, fui arrastrándome por la calle y me metí detrás de una farola.
Llamé a la policía. Vinieron rápidamente. Y apuntaban al señor. Este volvió a disparar. Esta vez
dio en el suelo. Empezó a disparar a lo loco. Y todas las veces falló. Se quedó sin balas. La
policía aprovechó y le disparó. Entonces el
sueño acabó con un final feliz. El hombre fue a
la cárcel. La niña, bueno, yo, se quedó con su
madre y yo cambié de pesadilla. No me había
dado cuenta antes de que la policía (y una farola) me salvarían la vida.
Todo se volvió a mover. Ahora estaba en un
monte… Tenía que atravesar un camino de lado
a lado. Este sueño siempre me dio mucho miedo. Es un castigo de gimnasia por no ser capaz
de correr lo suficiente en el pilla-pilla cuando
tenía nueve años.
Nunca llegué al otro lado del camino. Es irónico, porque este sueño trata de lobos.
Antes los lobos me daban mucho miedo.
Ahora es mi animal favorito. Me eché a correr. Un montón de lobos venían detrás de mí. No
sabía qué hacer. Pues nunca llegué a entender este sueño. Los lobos siempre me comían.
Me pisaban los talones. Entonces miré a los lados y me di cuenta de que en mi sueño había
una granja. Nunca la había visto, pero estaba allí. Siempre estaba concentrada en llegar a la
meta. Pero nunca me había fijado en que mi salvación estaba a un lado del camino.
Fui corriendo hasta la granja. Me metí y los lobos vinieron detrás. Al ver a los animales, se
quedaron allí a comerlos. Me dejaron escapar y yo salí corriendo y llegué a la meta.
Otro final feliz. Me sorprendió nuevamente porque no me había dado cuenta de que una
granja me salvaría la vida.
Nuevamente todo se movió. Era un lugar que me sonaba pero que no podría distinguir. Oí un
rugido. Automáticamente lo identifiqué. Se me heló la sangre y me eché a correr. Era el
monstruo del inicio de esta historia. Se podía ver que era la última pesadilla. Pero en esta os
juro que no tenía ni idea de lo que había que hacer.
Empecé a gritar a ver si mis padres me oían. Pero esta vez no funcionó. Era una especie
de oso-perro gigante. Entonces pensé: ¿qué asustará a esto? Era mi imaginación la que tenía que
discurrir… Pensé: ¿un lobo? ¿Una pistola?...
Entonces intenté que los elementos de las otras dos pesadillas vinieran a acabar con esta.
Una manada de lobos llegó. Empezaron a perseguir a la bestia. Una pistola en mi mano. Era mi
oportunidad…
¡PUM!
………………….………………….
Abrí los ojos. Estaba en casa…
PERO SABÍA QUE TODO ERA REAL.
Elena Iglesias Moré – 2º ESO D

3

1º premio – cat. C

O aire dos mortos

Aquel día deran terra ó meu avó. As campás de
réquiem resoaban en toda a aldea, coma se a morte
mesma fose petando de porta en porta para convidar a
todo o mundo ó enterro. Fomos toda a familia cara ó
cemiterio lentamente, devagar. Miña nai choraba a
mares; meu pai tamén choraba. Eu non. Apenas coñecera
a meu avó, e moita mala sona tivera na aldea. Fora o
fareiro da aldea e tiña por mascota un pequeno corvo. Foi
o primeiro en alertar da morte do ancián. Cando miña nai
foi ó faro, fai xa catro días, atopou a seu pai tendido ó pé
do edificio, mentres a súa propia mascota o comía xunto
ós vermes. Na aldea, uns dicían que era un tolo; outros,
que era meigo e que o seu corvo era o mesmo demo que
o acompañaba sempre.
Xa no cemiterio, ó carón da pequena igrexa de
pedra, enterraron o vello. Agora todos choraban, mesmo
os que rosmaban ás súas costas. Eu estaba diante de todos, apertando a miña nai.
Podía ver como o cadaleito descendía lentamente. Naquel intre sentín un calafrío na
medula e atopeime estraño, coma co corpo revolto. E sentín medo. Medo e frío. Entón
comecei a chorar, non por pena, senón por medo.
Semanas despois eu estaba feito un morto en vida. Por moito que comía, non
engordaba, e tiña as orellas e as mans frías coma o xeo. E ademais estaba branco,
branco coma un defunto. Meus pais leváronme a ducias de médicos e curandeiros,
pero foi en balde. Ata que un día unha muller moi vella presentouse na nosa casa.
Dicía ser unha meiga que facía milagres e que me podería curar.
–Entón que ten o noso fillo? –preguntou miña nai.
–O aire, miña señora. O aire dos mortos.
Segundo a vella, a persoa que ten o aire vai volvéndose pouco a pouco un defunto e que este aire case sempre é o dun familiar que finara recentemente. Pensei no
meu avó, e meu pai maldiciu nel polo baixo, por ser bruxo e quererme facer morto. A
vella dixo que non debía cambiarme de roupa por tres días e que logo fose á súa casa,
onde faría o ritual para quitarme o aire. Aquela noite non puiden durmir co medo. No
cuarto do lado escoitaba os saloucos da miña nai. Fóra, os ouveos dos lobos chegaban
dende o monte arrastrados co vento.
Amenceu rapidamente. Non durmira nada e tiña un aspecto horrible. A miña pel
estaba máis branca có cal, unhas olleiras de espanto arredor dos meus ollos verdes,
agochados nas súas cuncas. Cada unha das costelas resaltaba sofre o pelello como se
quixesen fuxir. O meu pelo, máis ca louro, semellaba gris. E agora tamén tiña os brazos e as pernas conxelados.
Meus pais e mais eu saímos á rúa. Chegamos a unha pequena casa coas fiestras
cheas de couza nas súas contras.

4

Dentro, unha escuridade total sorprendeume. Nunha esquina, a vella bruxa
agardábame, sorrindo sen dentes. Sinalou o centro dun círculo feito con area de mar.
–Senta aí.
Deu unhas palmadas e entraron no cuarto seis figuras envoltas en sabas, tres
brancas e tres negras. Formaron un segundo círculo xunto á vella e comezaron a xirar
collidos da man mentres cantaban, primeiro fungando en voz baixa e pouco a pouco
aumentando o ton:
"Defuntiños todos, pequeniños e grandiños;
dádeme o aire de vivo e tomade o de morto;
porque o de vivo dáme respiro e o de morto non ten conforto.
Nin vós descansades co de vivo, nin eu co de morto."
O canto íase volvendo cada vez máis rápido. Observei cómo a vella se afastaba
do grupo e collía dunha mesa un saquiño de coiro cunhas herbas e queimounos xunto
a nove pallas de trigo nunha pequena cunca de madeira. Achegouse a min e
obrigoume a beber o interior da cunca. Resistinme, pero a bruxa turrou de min e
púxome aquela cousa na boca. Tiña un sabor amargo e provocábame
náuseas. A muller sorriu e volveu onda o coro, que seguía a cantar e
bailar:
"A dos que vivís no mundo
recogheros a vuestros cadavres,
e dádeme o aire de vivo
e quitádeme os males."
De súpeto, comecei a sentir moito frío. Mareábame e vía o
mundo a través dunha néboa mesta. As persoas que cantaban debéronse dar de conta porque berraron con máis forza, xirando máis e
máis rápido arredor miña. Doíame a cabeza e todo comezaba a dar voltas. Moitas
voltas... Caín ó chan e de súpeto sentín unha fonda tranquilidade. Oín ó lonxe como a
miña nai berraba e choraba, e como meu pai gritaba histérico culpando á vella de algo
que non fun capaz de escoitar. Sentín que estaba a subir ó ceo, que estaba morto,
porque todo se volveu branco, como se me puxesen unha luz moi forte diante dos
ollos. E nese momento deixeime ir.
Espertei. Estaba tirado no medio da rúa, vestido coa mesma roupa coa que fora
ó enterro do meu avó. Ó meu carón, xente vestida de loito camiñaba en dirección á
igrexa, chorando e rezando polo baixo. Camiñei polas silenciosas rúas da aldea, cheas
de lama e auga por mor da tormenta do día anterior. Ía en busca de meus pais, pero
non os atopaba en ningures. Seguín camiñando ata chegar ó porto, pensando que
meu pai debería estar arranxando algunha cousa no barco. Nada.
–Por fin espertaches! –dixo unha voz ás miñas costas. Era a vella.
–Que sucedeu?
–Perdiches o coñecemento e cando espertaches saíches correndo da casa –dixo
devagar a muller, coma se pensase cada palabra que dicía–, pero, agora que por fin te
atopei, voute levar onda teus pais, que están moi preocupados. Andan polo faro, así
que temos que andar un pouco.
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Dubidei un pouco pero rematei facéndolle caso á
vella. Camiñei lentamente canda ela polas estreitas
rúas en dirección ó monte. Pasando por unha delas,
asomei a cabeza cara á rúa que daba á praza da
aldea. No centro había unha chea de troncos do que
saía un moi longo en vertical. Del penduraban os
restos dun cadáver calcinado. Aínda expulsaba fume.
No que noutrora fora o seu peito penduraba unha
cadea branca con forma de media lúa. Cría tela visto
antes, pero xa non puiden observar nada máis porque
a vella me agarrou un brazo cunha violencia terrible e
levoume por outra rúa.
–Camiña! –berrou–, non perdas o tempo!
Pasados uns dez minutos chegamos até o camiño que conducía ó faro.
Comezamos a subir lentamente polo monte. Había unha mesta néboa que impedía ver
máis alá da vella, que estaba a cinco metros por diante de min.
–Sabías que hai alguén á parte de teus pais que te quere ver? –dixo a bruxa
rindo polo baixo.
–Quen é? –preguntei.
A vella non respondeu. Seguimos camiñando. Ós poucos minutos, vin o faro a
través da néboa. Ó pé del divisei dúas sombras: unha alta e outra máis baixa. Cando
alcanzamos o faro, non daba creto ó que vía. De pé, dous metros máis adiante, un can
negro e enorme mirábame fixamente. Tiña unhas orellas grandes e longas que lle
caían ós lados da cabeza. Enriba dos ollos asomaban un par de vultos moi grosos que
semellaban cornos. Arredor do pescozo e das catro patas tiña atados uns grillóns de
ferro moi oxidado do que penduraban unhas cadeas rotas e gastadas. Ó seu lado, un
home moi vello ollaba para min mentres sorría. Era o meu avó.
–Filliño, non teñas medo de min –dixo sen deixar de sorrir–. Ven connosco;
explicareiche todo isto polo camiño. Temos todo o tempo do mundo.
–E que pasa con mamá e con papá? –preguntei asustado.
–Non te preocupes por eles, xa virán cando chegue o momento idóneo –interrompeu a vella.
Virei as costas para vela. Ela estaba a rir coma se dixese o mellor chiste do
mundo. Reparei nalgúns obxectos que penduraban do seu engurrado pescozo. De
entre todos destacaba un colar moi brillante que chegaba até a altura dos seos. Nun
extremo penduraba unha media lúa.
Caín da burra no momento, e quedei mudo de medo. Os meus ollos saíanse das
órbitas. Quixen fuxir presa do pánico, berrar pedindo auxilio, pero un son impediumo.
Porque me deixou de pedra. Na aldea escoitouse, unha vez máis, o tanxer. O son das
campás de réquiem foi arrastrado co vento ata os meus oídos. Un son que evocaba os
lamentos das ánimas, que xunto á néboa, daban á escena un toque frío e fantasmal.
Non abrín a boca do medo que tiña. Quedara teso.
Morto.
Miguel Ferreiro Valencia – 2º BACH. B
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A BATALLA DE CACHEIRAS E
OS MÁRTIRES DE CARRAL
O alcalde de Teo, Martiño Noriega, comentando a Batalla de Cacheiras

O día 15 de abril os
alumnos do IPS de Carral,
Vicente Otero Valcárcel, e os
alumnos do IES de Cacheiras
reunímonos

na

igrexa

de

Vaamonde para percorrer a
Ruta da Batalla de Cacheiras.
Alí agardábanos o alcalde, Martiño Noriega, que nos explicou brevemente a historia da batalla. Despois desta introdución; dispuxémonos a
comezar a camiñada en compaña de varios profesores e de Carmen Diéguez, concelleira de Educación.

Carmen Diéguez e o noso emérito Humberto, ante o monumento

Camiñamos uns seis dos nove quilómetros dos que consta a ruta. Non nos cansamos demasiado, pois fíxosenos moi agradable a paisaxe.
Ao chegarmos á Igrexa de Santa Eulalia de Oza paramos para comer. O concello
tíñanos preparadas unhas bolsas de tipo
picnic. Despois do xantar tivemos tempo libre ata que chegou o autobús, que nos levou ata o Hotel Congreso, onde
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se atopa o monumento da Batalla de Cacheiras. Máis tarde realizouse
unha ofrenda floral e un alumno e outra alumna do noso instituto recitaron dous poemas en lembranza do feito.
Os alumnos de ambos os institutos conversamos e aproveitamos
para relacionarnos e coñecernos mellor.
Tras despedírmonos deles, os alumnos do IES fomos á Pena Escorredía, situada no alto de Montouto, onde gozamos das vistas e sacamos
unhas fotos antes de volver camiñando ao instituto.

Fátima, de Carral, e Esperanza Mariño co alumnado dos dous centros
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O día 3 de maio fomos nós os que
visitamos Carral. Agardamos un chisco no instituto e logo camiñamos ata a
casa do concello, onde nos recibiu o
alcalde, José Luís Fernández.
Máis tarde visitamos o monumen-

A ofrenda floral ante o monumento aos Mártires de Carral

to que recorda a tódalas persoas que participaron na batalla e que foi
pagado polos cidadáns de Carral. Este monumento reza: "Aos mártires
da liberdade mortos o 26 de abril de 1846". Fixéronnos unhas
fotos e posteriormente levouse a cabo a ofrenda floral.
Comezamos o paseo moi animados. Un profesor de Carral, Anxo,
foinos explicando a historia dos lugares por onde pasabamos.

Anxo explica que os Mártires foron fusilados nunha carballeira máis abaixo do cemiterio de Paleo
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Ao chegarmos á igrexa de Paleo tomamos un descanso para visitar
as tumbas dos Mártires, onde están soterrados os corpos do Xeneral
Solís e os seus homes tras seren fusilados logo dun xuízo falso. Dúas
alumnas de Carral leron uns poemas e entregáronse flores.
Volvemos á casa do concello, onde había preparados bocadillos con
pan de Carral, un alimento típico desta vila. Tivemos máis dunha hora
para descansar, onde compartimos as nosas opinións cos rapaces de
Carral e nos coñecemos mellor.
Foi unha experiencia inesquecible, ademais de recordarmos un dos
acontecementos máis importantes da historia contemporánea de Galicia,
fixemos novos amigos e amigas.
Sara Sigüeiro Paulos e Tania Senín Ortigueira – 3º ESO A

Lápidas do cemiterio de Paleo onde están enterrados os corpos doce militares
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1º premio – cat. B

Crime universitario

Día vinte e nove, mes novembro, ás cinco da tarde. O cadáver dun matrimonio tirado coa gorxa rachada no sofá do salón. Pozas de sangue por toda a habitación; televisión, mesa, alfombra. Todo manchado.
Era unha parella moza, vinte e cinco anos, pero había algo máis que había que resaltar: o seu fillo de
catro anos chorando no curruncho da súa habitación. Fora encerrado por un suposto asasino. E eu, o xefe
da policía, tíveno que sacar de alí, porque unha porta impedía que o rapaz puidese ver a chacinaría que se
desenvolveu na súa casa.
A parella foi identificada como Jonatan Fernández e Luísa Gómez. Os dous, estudantes da facultade
de medicina, xogadores do equipo, xa que no 2021 fora formada a FIVA (Fútbol Internacional Universidades Asociadas).
Só unha pista: a arma empregada no dobre homicidio
fora un simple coitelo.
Logo de falar co neno obtivemos máis información: eran
dous, un home e unha muller. Ao rematar a investigación e deixar as probas recollidas na comisaría e o neno nun centro de
acollida, soou o meu móbil cun número que non coñecía. A voz
dixo: –non queiras saber... –Pero eu, sen deixar rematar a frase, dixen: –Quen es ti!? –Non son o boneco Pigraw pero sei
xogar coma el. –E logo cortou. Máis tarde recibín unha chamada de Sánchez, que me avisaba a min, Alberto, doutro crime no
mesmo día e cara alí me dirixín: Rúa das Pombas, número 59. Algo terrible pasara: unha muller, sen
brazos e sen pernas e cun pompón e unhas cintas do equipo de animadoras da facultade de medicina. Lin a
parede, que poñía: Ides pagar todos polo que me fixéstedes na Universidade. Entón decateime, esas persoas tiñan
que estar relacionadas coa medicina. E no rexistro da universidade investiguei, e en cinco anos só dous
irmáns deixaran a carreira: Lucía e Francisco Fernández, xemelgos, que supostamente residían no número
2 da Rúa do Cornecho.
Ao chegar alí ninguén abriu e tiven que tirar a porta abaixo; encontrei, diante miña, colgado, o
cadáver de Francisco, cunha nota na man que poñía: "Fomos nós. Eu morrín xa. Non podía soportar asasinar a sangue frío. Pero cóllana a ela e que pague o que lle corresponde. Local: ARBoLEda".
Fun á comisaría, e logo de equiparme coa nova tecnoloxía de armamento da época fun correndo ao
pub ARBoLEda: abandonado e en ruínas. Entrei, e Lucía dixo: Mans arriba ou disparo!! –O local cheo de
médicos, supostamente, da facultade, mortos de medo. Eu para non agravar a situación deille o fusil, e
entón comezou a falar. Lucía dixo: –Por culpa das prácticas en hospitais, de medicina, meu pai morreu
porque el era o que estaba operado e pola intervención dun estudante da miña época xurei que ía matar
toda a facultade de 2025...–. Ela, chorando, intentaba seguir, pero non se deu de conta de que un espécime de insecto robótico que tiña gardado fora soltado e pousado mecanicamente mediante a súa intelixencia
artificial no seu peito; e en canto o intentou matar, rebentou a Lucía consigo, deixando toda a habitación
chea de sangue.
Un caso máis resolto. Logo de mandar a xente ás súas casas, fun eu para a miña. E cando cheguei
volveu soar o meu móbil. Aquel estraño teléfono dixo: –Bo movemento, Alberto, pero agora é a miña
vez; verás do que son capaz, porque Lucía era unha baralla dun plan peor, así que prepárate, porque isto
pódese denominar xaque mate!
Nicolás Martínez Gómez – 3º ESO A
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PRIMEIRO PREMIO DE NARRATIVA DO IV
CONCURSO LITERARIO
LITERARIO IES DE CACHEIRAS

A sombra das areas
Seica hai milleiros de anos, cando a raza do home inda era moi nova, cando inda
non había estes barcos de motor coma agora, e ó automóbil do señor Ford lle faltaba
tempo abondo para existir, sucedera unha historia tan curiosa como aterradora e
sinistra. A min contárama un vello amigo chamado Al-Yusuf cando estivera de viaxe por
Oriente Medio, lugar ben bonito, cheo de palmeiras, oasis, grandes cidades comerciais e
pequenas vilas ó carón do deserto... Dixérame o meu amigo, cando eu tiña pensado ir
visitar a cidade de Ur, que tivese coidado ó ir polo deserto, que seica debía de purificar
a miña alma de todo pensamento negativo. «E por que, meu ben querido amigo?»
dixera eu, «Acaso existe algún motivo polo que non debería emprender a devandita
viaxe?». E el respondeume, despois de meditar uns intres, que tampouco me tiña que
preocupar moito, pero que el e moitos veciños da súa vila crían en algo que chamaban
“a sombra das areas”.
–Que é iso? –preguntara atraído pola miña
inherente curiosidade acerca do descoñecido, pola miña ansia de saber cousas novas e interesantes, do mesmo xeito que un cativo sempre anda a espreitar as
conversas dos adultos.
Pregunteille isto, e entón Al-Yusuf marchou cara
á cociña para quentar un pouco de té. Ós vinte minutos estabamos sentados no seu pequeno salón, fumando un dos mellores tabacos de menta que o meu amigo tiña á súa total disposición. Logo de agardar a que dese unha longa e fonda calada,
comezou a narrar esta lenda:
«Contan que hai milenios vivía na magna e fermosa cidade de Uruk un home de
negro corazón cuxa maldade e cobiza non cabían nin sequera nas inxentes murallas de
cor cobalto da mesma Babilonia. Este vil e ominoso home tiña por nome Kamâl, que
seica significaba “O Perfecto”, e dominaba os humildes habitantes de Uruk máis ca o seu
propio rei: subornaba os mercadores e comerciantes, aproveitábase dos pobres para lles
arrebatar as máis míseras esmolas que conseguían, contrataba os sicarios e asasinos máis
expertos na arte do ladroízo e a occisión para librarse de cantos tentasen fuxir do
alcance da súa crueldade... Así sucedera durante moitos anos. A Morte, sabia e derradeira compañeira de todos os homes no momento de transcenderen cara ó máis alá, levaba moito tempo querendo rematar definitivamente co desapiadado Kamâl e mandalo
ás profundidades do averno. Pero e Morte non podía intervir tan facilmente no destino
dos mortais, tiña que buscar o xeito de poder presentarse no mundo material e levar
consigo tan noxento humano. Mais o azar quixo que certo vello compadre da Morte se
ofrecese gustoso a encargarse daquel humano, e mesmo prepararlle un destino moito
peor que o inferno. Tal ser era un djinn, un demo que habitaba Babilonia dende había
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moitísimos milenios. Este foi á cidade de Uruk disfrazado dun curmán de Kamâl e
entrou na súa inmensa casa.
–Meu querido curmán –dixo o djinn sorrindo maliciosamente–, hai tres días que
morreu o tío Abdel e deixouche en herdanza todas as súas riquezas. Cómpre que viaxes
á cidade veciña de Ur para que poidas levar todo para a túa magnífica casa.
O home non dubidou en ningún momento das palabras do demo e, preparando
un dromedario, partiu en dirección a Ur. Xunto a el viaxaba a súa irmá pequena Liynaa,
que, segundo escoitei dicir, era unha fermosa e amable rapaza, moi diferente do seu irmán. De cabelo escuro coma a noite e uns ollos máis verdes que as mellores esmeraldas
do mundo, dise que nin a beleza do ámbar azul nin a do reino de Shambala poderían
competir coa de Liynaa.
A cidade de Ur estaba a unhas dezaseis parasangas, o que serían agora arredor de
corenta e cinco millas e media, polo que os dous irmáns andaron polo deserto durante
horas e horas...
Xa cando o sol estaba morrendo no horizonte, Kamâl e a súa irmá viron ó lonxe
unha persoa que camiñaba a pé polas duras terras do deserto. Ó se aproximaren viron
que se trataba dun pobre cego, cuberto de farrapos dos pés á cabeza e que por non ter
non tiña nin unhas babuchas en bo estado, senón uns trapallos envolvéndolle os pés. Estaba a falar só, levantando os brazos ó ceo coma se discutise con alguén. Ó escoitar os
dromedarios se achegaren, virouse cara ós dous irmáns.
–Quen anda aí? Acaso es algún bo home que, compadecéndose do meu deplorable estado, me acompañará ata a cidade máis próxima? Oh, deuses inmortais!, oh, benditos astros do ceo que me concededes tan boa fortuna!
–Nós dirixímonos á cidade de Ur –dixo cortesmente Liynaa.
–Fermosa voz tedes na vosa posesión, oh, presente cósmico –seguiu a dicir o invidente–; gustoso vou eu da vosa man a onde vós queirades.
–Deixa de dicir insensateces, verme farrapento! Ben trastornado tería que ter eu o
maxín para cargar con semellante escoura. Irmá, arrédate deste inmundo de ocelos pagados!
Dito isto, o home deulle unha forte palmada no colo do seu dromedario e
comezou a camiñar. O cego, guiado polo son, correu onda el e agarrouno pola vestimenta, suplicando:
–Piedade, oh, señor! Compadézase de tan miserento e humilde cego. Non me deixe aquí!
Kamâl mirouno con noxo e dunha patada
apartouno do camiño.
–Liynaa! Camiña! –berrou anoxado.
A moza, temendo a cólera do seu irmán,
apurouse até camiñar xunta el, deixando atrás o
cego.
Seguiron camiñando até que os derradeiros
brazos áureos do Astro Rei se esvaeceron no
horizonte... ».
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Al-Yusuf ergueuse e foi preparar máis té.
Aproveitei para saír ó balcón e respirar o aire
puro da tardiña. Logo camiñei un pouco polo
salón, observando a esmerada e fermosa tapizaría das paredes, que tanto me cativaba cada
vez que ía visitar a Al-Yusuf. Oín como se movía a cortina e ó virarme vin dous servos que
traían dúas bandexas de prata cheas a esgalla
de todo tipo de froitas: mazás verdes procedentes de Australia, dátiles de Babilonia, caquis chineses, uvas brancas e negras orixinarias
de Grecia, laranxas e mandarinas indias, e outras plantas igual de exóticas que nunca vira. Tan pronto como os dous servos desapareceron da estancia, Al-Yusuf entrou coa teteira e, despois de servir a ambos o té, deitouse no seu diván. Eu imiteino e collín unha
peza de caqui que mastiguei devagar mentres me deleitaba co seu sabor. O meu amigo
seguiu a relatar a súa historia.
«Deixando ó cego atrás, camiñaron até a noite. Chegaron a un pequeno oasis
onde deron de beber ós animais e onde durmiron até a chegada do amencer. Ó día
seguinte, tan pronto como os raios do sol iluminaron a face de Kamâl e a súa irmá,
erguéronse e proseguiron a viaxe. Pasadas dúas horas, acadaron a ribeira do Éufrates,
pero o río levaba moita auga nese momento e os dromedarios non podían cruzalo.
Kamâl, vendo que lle ía ser imposible chegar até Ur e obter a fortuna do seu defunto
tío, comezou a gritar improperios e a lanzar pedras á auga. Nese momento decatouse
de que ó lonxe había unhas pequenas barcas amarradas á beira do río. Os dous irmáns
achegáronse e viron un home, xa algo vello, cargando unhas caixas nas embarcacións.
Kamâl achegouse e berrou:
–Ancián, lévanos até o outro lado do Éufrates! Preciso ir á cidade de Ur e non
quero malgastar o tempo.
O vello ignorouno e seguiu co seu traballo. Entón Kamâl, cheo de ira, acercouse ó
ancián e empurrouno.
–Miserento! –díxolle–. Quen cres que es para ousar ignorarme!
Entón o vello, ó ver a cólera nas meniñas do home, retrocedeu asustado e sacou
do seu cinto unha pequena navalla, ameazando os dous viaxeiros.
–Fóra, deixádeme en paz! Non sei que procurades de min pero non vos penso dar
nada.»
Mirei o meu amigo e preguntei: «Por que o vello reaccionou así?».
«As historias din que este vello era totalmente xordo e que en ningún momento
escoitara as palabras de Kamâl». Respondeume Al-Yusuf. «Pero, vaia!, déixame seguir
contando...
O home anoxouse tanto, que comezou a pelexar co vello e, collendo unha pedra,
deulle un mal golpe na testa que o deixou sen sentido, caendo ó río e desaparecendo
nas augas. Liynaa, vendo isto, comezou a chorar e a berrarlle ó seu irmán mais este fíxoa calar cunha soa ollada e mandoulle subir a unha das barcas co seu dromedario. Cru-
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zaron o río e seguiron camiñando polo
deserto. Xa cando o Grande Helios dominaba o centro dos ceos, chegaron á inmensa cidade de Ur. Alí preguntaron pola casa do seu defunto tío e deron de fociños coa casa do devandito finado. Recibiunos o mesmo curmán que lle dera a
noticia a Kamâl en Uruk e preguntoulles
pola viaxe: que se foi moi longa, que se
estaban cansos, que se querían pasar a
noite etc. Mais o avarento de Kamâl interrompeuno rapidamente preguntándolle pola herdanza do seu tío. O home mirouno con reproche pero non dixo nada. Mandoulles que o seguisen cun aceno da man
até unha porta de madeira. Ó abrila, os dous irmáns atopáronse cunha estancia chea a
esgalla de moedas de ouro, xoias, esculturas e tapices, todo cuberto das máis exquisitas
pedras preciosas.
–E todo che pertence –sorriu o curmán–; agora ti e mais a túa muller poderedes
vivir felices.
Kamâl mirouno sorprendido.
–Muller? –dixo–; esta parva é a miña irmá, non a miña muller. Que estupidez –
rosmou.
–Ah! Entón estas riquezas non só son túas. Telas que repartir coa túa irmá.
Kamâl estalou en insultos e berros contra o seu curmán, negándose a que Liynaa
lle puidese roubar nin a máis pequena das xoias. Cego de ira, entrou na sala e colleu un
enorme sabre de ouro e prata co que, dun só golpe, deu morte á súa irmá e ameazou ó
seu curmán:
–Ninguén me vai quitar esta fortuna! Agora é só miña! É MIÑA!
O home, ó ver que Kamâl estaba totalmente ofuscado coa ide ade levar todo o
diñeiro e as xoias consigo, berroulle cunha voz que semellaba vir doutro mundo:
–Cala xa, rata do deserto! Non vas ter esas posesión nunca na túa vida! O único
que vas ter será o castigo eterno polos teus actos.
Dito isto, estalou nunha nube de po e area da que se formou un ser horrible e diabólico. Era coma un home, pero moi alto e fraco, case notándoselle as costelas; a súa
cabeza era completamente calva, con dúas grande se agudas orellas, cubertas de pendentes e aros. Do seu nariz penduraba un brinco pequecho e dourado e do queixo saíalle unha fina e pequena chiba trenzada. Os dedos das súas mans eran longo se delgados,
cunhas unllas igual de longas e afiadas. De cintura para abaixo o seu corpo desaparecía
nunha cola de po e area. Era o djinn, o que falara coa Morte ó comezo desta historia.
Este, mirando a Kamâl cos seus pequenos e brillantes ollos, dixo con solemnidade:
–Vil e desgraciado mortal, fuches perverso e cruel toda a túa vida e por catro
veces a min mo demostraches: no deserto non tiveches compaixón dun pobre cego e
como castigo cego vas quedar.
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O djinn chascou os dedos e do ceo baixaron voando tres corvos que lle picaron
nos ollos a Kamâl até que só quedaron deles dous puntos vermellos e sen vida. O home
berrou e retorceuse no chan, chorando e suplicando piedade.
–Ti non entendiches que o home do río non podía oír e non mostraches compaixón por el ó matalo. Eu tampouco vou escoitar as túas suplicas e tampouco me compadecerei de ti. Esa foi a túa segunda mostra de crueldade. A terceira foi interromper teu
curmán cando che preguntara preocupado pola vosa viaxe, silenciándoo co teu absurdo
desexo de avaricia. Como castigo, as túas verbas endexamais volverán ser escoitadas.
Levantando un dedo, o djinn deixou mudo a Kamâl, que só abría e pechaba a boca mais sen articular ningún son.
–E por último e máis importante –continuou o demo–, fuches capaz de matar a
túa propia irmá, sangue do teu sangue, só polo teu cego anhelo de posuír riquezas. Ti,
Kamâl, es un home de negro corazón que non merece perdón ningún. Non mereces ter
corazón.
Dicindo isto, o djinn estirou a man. Arrincou o corazón inda palpitante do peito
do home e converteuno en cinzas con só tocalo.
–Mais non creas que vas conseguir o descanso eterno. A túa ánima perténceme e
vouna levar comigo até os confíns do mundo!
Finalmente, coa outra man, o djinn tocou a Kamâl e arrincoulle a súa ánima.
Naquel momento o home transformouse nunha sombra negra e translúcida, sen cara,
sen pernas e sen brazos, cun enorme buraco no lado esquerdo do peito, símbolo da ausencia do seu corazón.
–Agora xa non es Kamâl; tampouco es home: só es unha sombra do que noutrora
fuches. Non estás vivo, e tampouco morto. Así, eu maldígoche con vagar polo deserto
eternamente na procura daqueles sentimentos que ti nunca mostraches en vida e en cuxa procura agora andarás eternamente.»
Al-Yusuf quedou calado uns intres e logo dixo: «Esta é a lenda da sombra das areas, que vai na procura da xente de bo corazón para roubarllo, perseguindo así os camiñantes do deserto».
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