
Anxos Sumai 

Infinita infancia 

Un longo paseo pola vila antes de comer. Merquei un vestido de verán e unhas 

sandalias con fitas amarelas que me fan xogo co sombreiro. Espero a Helena 

na terraza dun vello bar. As voces duns nenos que xogan ó “veo veo” fan que 

me guste sentirme preguiceira, mol, sen nada mellor que facer que observar o 

avance das sombras sobre as mesas baleiras. Cando cheguei a luz era 

intensa, podía ver como brillaban os radios metálicos dunha bicicleca 

abandonada contra un muro. Todos os contornos eran precisos, como as voces 

dos nenos, como os perfís das gardenias que se oxidan nun xardín próximo. 

Pouco a pouco o ceo cubriuse de nubes e a bicicleta fundiuse co muro gris. As 

voces dos nenos, monótonas —veo, veo, ¿tú que ves?, una cosita, ¿y de qué 

color es?— arrastran un paso novo cara á escuridade e comeza a chover. 

Érgome, os nenos dilúense. Helena achégase polo fondo da rúa correndo e, 

non obstante, o tempo detense na súa carreira e vexo claramente que xa non 

temos nada en común. Xa non somos as meniñas que se fixeron amigas cando 

o tempo pasaba lento porque daquela, na infancia, era aínda infinito. 

Hoxe a miña mirada foi dourada, como a cor do ceo que precedeu á tormenta e 

na rúa as liñas dos pasos de peóns comezan a borrarse, como se borran dos 

días dos meus días. 

 

O botón de Lola  

Visitei a Lola, unha anciá desconcertada pola rápida, inexorable, deterioración 

do cerebro. As súas mans amarelas, o seu rostro amarelo, lémbranme unha 

pedra cuberta de brións. Hai veces que, antes de premer o timbre, me pregunto 

se a Lola lle nacería un lique novo na fronte, se se consumiría tanto que só vou 

atopar unha presada de po no corredor. Hoxe atopeina triste, pero moi 

elegante. Despois, á luz da galería, descubrín o rebordo de sucidade nos 

puños e no colo da camisa e a ausencia dun botón no peito. Un baleiro que xa 

non haberá maneira de encher, porque cada vez serán máis os botóns que 

falten e cada vez serán menos as lembranzas que lle manteñan a mirada firme.  

Sentei ó seu lado e deille unha carta para asinar. A súa man tremeu, agarrou o 

bolígrafo e, de pronto, parou asustada sobre o papel. Miroume dende as 

profundidades dun pozo de terror e díxome:  



—Esquecín o meu nome.  

E, sen máis, botouse a rir. Na súa risa, como na letra dun vello tango, só había 

ganas de chorar. 

 

Soñando ser unha estrela 

Mamá contounos que lle gustaría ser unha actriz de Hollywood e posar para as 

revistas con vestidos fermosos, con altos tacóns, cos labios pintados e as 

unllas longas e coidadas. Rodeada dos seus nenos, iso si, rodeada de nós.  

Estivemos mirando hoxe na casa o albúm de fotos. A min non me gusta nada 

facelo pero sempre hai alguén que non sabe que a eternidade é real, que é 

agora mesmo, e que a imaxe que unha vez se fixou na retina perdura para 

sempre nalgures. Hai unha foto que mamá se empeñou en facer para enviarlla 

á familia que vive en Bos Aires. Estamos nela mamá, noviña e cunha diadema 

conténdolle a melena lisa e negra, e nós, os seus catro fillos, devorando filloas 

de sangue como salvaxes, despeiteados, sucios pero felices. Lembro que 

despois de que o fotógrafo nos fillese a foto, mamá mirounos e, con todo o 

amor do universo, exclamou: 

—¡Pero que fillos máis pequenos, peludos e fracos teño! 

Usou o mesmo ton de orgullo que se fósemos nenos repoludos e ben vestidos. 

Mamá sempre estivo orgullosa daquela foto que enviou a América, fartándonos 

de filloas de sangue sobre un fondo de baldosas brancas nas que aínda se 

pode sentir o calor do lume da cociña, na que cada ferida dos nosos corpos era 

un suco aberto onde algo, o que fose, habería de florecer. E algo, o que fose, 

floreceu. 

Cando miro esas fotos náceme unha doce melancolía. Imaxino que a mamá lle 

pasa o mesmo cando se mira no espello e pensa que xa non será nunca unha 

estrela de Hollywood. 

 

Onde amence a tenrura  

Desde hai tempo unha nena espérame polas mañás para que a leve ó colexio. 

Un día atopeina á primeira hora no portal do edificio. Díxome que agardaba por 

unha amiga. Marchei e deixeina alí sentada. Aínda non camiñara uns metros 

cando a rapariga se colocou á miña dereita e me preguntou se podía 

acompañarme. 



—¿E a túa amiga?  

Encolleu os ombreiros. O seu colexio estaba a uns trescentos metros da casa, 

no traxecto que fago todos os días ata o traballo. Deixeina na entrada e 

perdeuse entre os outros estudantes. Ó día seguinte volveu aparecer, e ó 

seguinte, e así desde case o principio do curso. Agora xa me aseguro de que 

estea ben peiteada e de que leve os deberes feitos e bícame cando a deixo 

diante da escola. Sempre está impecable e perfumada con colonia de bebé. O 

curioso é que dela só coñezo as súas ficcións de nena abandonada ou de 

pobriña nena orfa. Á moi malvada encántalle contarme, como se ela fose a 

protagonista, o conto da pequena vendedora de mistos.  

Hoxe quixen limparlle os restos de carmín que lle manchaban a fronte. Non me 

deixou. “É un bico de mamá”, díxome, “non quero borralo”. Ó chegarmos ó 

colexio non me bicou, colleume das mans. Por debaixo das mangas do abrigo 

as veas dos brazos marcábanselle como delgadas serpes púrpura que 

abaixaban a cabeza ó chegarlle ós pulsos.  

Foron hoxe, os seus pulsos, un fermoso lugar onde amenceu a tenrura.  

 

Fragmento de melodía 

Querido Han Solo: onte a galaxia estaba fermosa, sen esa espesa bruma negra 

que nos entristece. As plantas caían en macetas desde Plutón ata a Terra 

florecendo polo camiño cando se cruzaban cun raio de luz. Eu caía coa miña 

propia maceta e ti, desde a túa nave interestelar víchesme e dixeches: “Mira, 

Chewbacca un grumo molesto e depresivo, ¡dispáralle!”. E convertéchesme en 

po e os pétalos vermellos que me naceran, entre Plutón e a Terra, quedaron 

incluso sen o argumento da contundencia, da coherencia: “Unha flor que se 

abre intermitentemente, Chewbacca, é un mal sinal”. Querido Han Solo, son 

unha morea de po nun planeta vermello. A putada é que, desde que me 

disparaches, non teño nin maldita idea de quen es ti. Pero quérote. 

E agora, convertida en po vermello, son pequena como a nota a penas 

perceptible do comezo dunha melodía, insignificante como a primeira chispa 

que prende o lume  no inverno. Pero tamén son grande como o pico de serra 

que secciona a cabeza dun rei, como unha bágoa que envelena un amante 

inoportuno. Son un ser humano, podo matar e podo morrer. Por iso choro, por 

iso río tanto. 



 

O oco da figueira 

Todos os nenos estaban presentes cando papá acendeu a motoserra e cortou 

as enormes raíces da figueira. O último temporal abatéraa e xacía no medio da 

horta, impudicamente deitada sobre o galiñeiro, amosando as tripas da cova 

que a acollera durante máis de corenta anos. Na caída esmagara unha mata 

de romeu e arrastrara o tronco aínda adolescente dun pequeno limoeiro. Os 

cans estaban nerviosos, correndo arredor nosa, uliscando a terra húmida e os 

novos xestos de papá. Os nenos furgaban na lama arrincada polas raíces e 

entretíñanse en recoller bichocos e darllos ás galiñas. Joel, sen embargo, 

rebuscaba entre as ponlas os últimos figos maduros para comelos alí mesmo, 

de pé, intentando saciar unha fame antiga. Non se separaba de papá, 

axudábao a cortar as ponlas, a recollelas e acomodalas nunha esquina da 

horta. E facíao con tanto coidado que parecía estar recollendo os seus propios 

brazos, as súas pernas rotas, o seu pequeno corpo fendido. Quizais fose el, 

despois de papá, quen máis ía botar de menos a figueira.  

—¿José?  

—¿Que pasa, chaval?  

—¿Ya no tendremos más higos?  

—Plantaremos outra figueira, aquí mesmo. Cando deixe de chover.  

Papá díxoo con certa tristeza, sabendo que a nova árbore xa non medraría a 

tempo de amparar as lecturas dos xornais do domingo. ¿Cantas veces mirei 

hoxe a figueira sen ver non o seu oco, non a súa ausencia, senón o oco e a 

ausencia de papá?  

 

Sen palabras novas  

Unha amálgama de pedras e rostros é esta semana. Un tempo en construción, 

unha sucesión de días imperfectos e desproporcionados que se amorean como 

ollos de peixes conxelados no piso da cociña. Mirándome. Esperando unha 

fórmula que os faga cadrar nunha ecuación, esperando a argamasa que lles 

dea consistencia ou a pota onde cocer e ser un guiso harmonioso e perfecto. 

Pero nada. Hoxe quero o baleiro que medra entre as arestas dos días, entre as 

gretas sorrintes do corazón. Quero os espazos que nacen entre os grans 

rosados dunha granada. Amargos.  



Penso se será certo iso de que a vida son só rostros e lugares e esa idea 

lévame aínda a fraccionar máis os días desta semana, a illalos, a arrincalos 

como pétalos dunha margarida. Poño Purple rain cinco veces seguidas e 

déitome retorcendo na cabeza a palabra “bosque”. Bosque, bosque, bosque... 

Éncheseme a boca de sabor a brións e grosellas. 

Sobre a mesa da cociña unha gardenia nun vaso de agua esparexe o seu 

recendo por toda a casa, doce, intenso. No perfil oxidado dos seus pétalos 

queda o rastro do paso dos meus días. 

Durmo, sen saber que palabas novas me nacerán mañá nin cantas liñas se 

borrarán nos pasos de peóns, pero sei que o que menos me importa son as 

cousas que teñen sentido. 

 

 


