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O labrego vello rubía pola costa pedregosa cun movemento moi

peculiar:  nel  mesturábanse a habilidade da  cabra  montesa  e  o

andar pousón do boi. Cuns pasos de demora, un home novo, de

cute delicado e cabelo louro fino e escaso,  facía por alcanzalo

torpemente,  a  suar  dentro  dun  longo  abrigo  de  pel  de  lobo

abotoado ata o pescozo. A cada metro avanzado, reticente á vista

das rochas de beiras aguzadas coma coitelos, axudábase coas mans

na subida. O labrego detíñase de cando en vez e ofrecíalle cun

ollar vagamente divertido a súa dereita, de palmas ásperas e dedos

grosos coma chourizos. 

En realidade, seguían un carreiro de trazado irregular entre

os  penedos  manchados  do  musgo,  esvaradío  por  causa  das

nevaradas. Ł chegar ó punto no que semellaba rematar, o labrego

detívose e tirou o chapeu para falar.

–Alá lle é, padre Roi.
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–Frei.

–Frei Roi, dispense. Poderá chegar polos seus propios pés?

Indicaba co brazo cara a cima do monte baixo, uns vinte metros

máis arriba, cara a cativa boca dunha cova mal iluminada por un

resplandor de lume esmorecido.

–Si, moi agradecido, meu fillo. Non me acompañas?

O labrego  dubidou.  Mirou  cara  un  lado,  cara  o  outro.

Baixou a cabeza.

–E se teño que ir, vou –ofreceuse, apoucado.

–Non  acreditarás  de  verdade  niso  que  me  viñeches

contando?

O labrego repetiu acenos. 

–Non  lle  sei.  Non lle  digo  que  si,  tampouco  que  non.

Precisa de min? Porque se hai que⁄

–Non, home, deixa. Podes marchar.

–E baixar, dará baixado?

O frade sorriu. Foi un sorriso franco, sen malicia.

–Perde  coidado.  Baixar  sempre  foi  ben  máis  doado  ca
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subir.  Aparte,  confío  en  facelo  acompañado  –Axotouno

amigablemente coas mans: Hala, vaite, vaite!

O labrego non se moveu. Ollou cara atrás, amagou con dar

a  volta.  Dubidou  outro  pouco.  Ollou  cara  atrás  outra  vez.

Descartouno cun cabeceo violento.

–Mire, mellor vou canda vostede. 

–Se non fai falta, meu fillo... 

–Vou  e  morra  o  conto!  –impúxose  o  labrego,  enérxico.

Engadiu, máis maino: Non sería de cristiáns deixalo entrar alí só.

Dicindo isto, botou a man a unha tranca de nogueira con

certa  feitura  de  cogomelo,  pendurada  do  seu  cinto  por  unha

estreita faixa de coiro. 

–Pero non entro –advertiu, nervioso–. Eu fico á boca, polo

que poida acontecer.

–E que había acontecer?

–Estamos ou non?... Con perdón da súa cara.

O frade asentiu, indulxente, igual que se lle da a razón a

un neno.
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Ł chegaren arriba, en efecto, o labrego ficou a tres metros

da entrada da cova. Afirmou o xeonllo dereito no chan e termou

da tranca coa man dese lado, co extremo máis ancho apoiado na

palma da contraria. O frade entrou despreocupadamente.

A cova era unha estancia duns cinco metros de longo por

outros tantos de ancho e dous e medio de alto. No centro ardía

unha fogueira de garabullos e ramallos, a medio consumir, cun

par de troitas xa asadas atravesadas nun espeto. Non lonxe, nun

curruncho,  distinguíase  un  enorme vurullo  de  roupas  vellas  e

poeirentas encol dun leito de palla. Máis nada. O frade botou

unha ollada en derredor, coas mans nas cadeiras. Volveuse cara a

entrada e fixo un aceno interrogativo cara o labrego estático e

silente. Achegouse á fogueira. Tomou con coidado a vara na que

espetaran as troitas e achegouna ó nariz. Con expresión pillabana,

arrincou cos dedos un anaco da parte branda dun dos peixes e

catouno.  Na cova e nos arredores, o silencio era completo.

Afastouse medio segundo despois de sentir berrar ó labrego

ás súas costas. O que saltou desde debaixo do vurullo de roupa

pasou a media  cuarta  do seu ombreiro,  revolveuse  cun urro e

botoulle as mans á gorxa, derrubándoo debaixo do seu peso. O
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mozo trabou cos dedos delicados aqueles brazos nodosos coma

toros de carballo, máis coma mensaxe de diálogo ca coma acto de

resistencia (inútil). Berrou como mellor puido:

–Non se mata un servente de Deus!

Ceibou  unha  das  mans  e  bateulle  con  ela  aberta  cinco

veces no peito, tantas coma repetía a frase ó tempo.

A tensión nos brazos foi afrouxando ós poucos, as poutas

cesaron  no  máis  do  seu  apertar,  deixou  de  sentir  o  seu  peso

coutándolle  a  respiración.  Incorporouse  lentamente.  O  home

recuou un par de pasos, con aparencia aínda ameazadora. ˘ luz

feble da fogueira,  víase que vestía  unha careta.  Nos seus ollos

relucía unha faísca de intelixencia.

O  mozo  rematou  de  erguerse,  cambaleando  e  dándose

fretas no pescozo. Achegouse a el. Efectivamente, cubría a faciana

cunha careta de coiro e o resto, cun par de retallos de liño da cor

da lama ó sol, cosidos formando unha camisa e uns pantalóns

rudimentarios.  Outros dous recortes  de coiro,  este  máis  basto,

cubrían os seus pés. O corpo era rexo, de ombros anchos; a pel

visible aparecía torrada e cuberta de peluxe negra, rara, de cabelo

groso. Era algo máis baixo có mozo, un metro setenta longo.



Xerardo Vidal  Fisterrania/ 7

Este  ficara  fitando na  careta,  coas  pálpebras  entornadas.

Semellaba  representar  un  estraño  animal.  Mellor  dito,  un

híbrido:  a  metade  dereita  correspondía  á  cabeza  dunha  besta,

lobo ou oso, e a esquerda, á faciana un home.
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