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Non furaba o ar. Corricaba. Poderíase dicir que avanzaba

con timidez. Cun remordemento de cámara lenta, de re-

clamo que arrastra unha peza. O balón ía a modo, mais

sabía que el nunca debería alcanzalo. Que tiña que facer

todo o posíbel para fuxir del. Da imaxe da felicidade. De

aquel rapaz que era o seu retrato. O tempo, qué cabron. O

tempo deulle tempo para velo, sentir a súa ollada. Xa non

había balón. Era a ollada a que ía cara el. Era a súa ollada 

a que atravesaba o parabrisas e se estampaba, feita cachi-

zas, nos seus propios ollos. 
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* idea orixinal de Xosé Rodriguez Martinez,
gañadora do I concurso de Iniciativas
Universitarias 2006 
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Agora volvía a sentir a corrente. Tiña que chegar a

aquel partido. Retivérao no traballo aquel cargante xefe de

sección. Pareceulle que o facía adrede. Un vello encordian-

te, que non tiña outra cousa no maxín que amolar aos

máis novos. Un fracasado. A puta que o fixo. Culpa del o

saír tarde, e iso que o avisara. Hoxe teño un partido. Un

partido de antigos alumnos. Mellor non lle dixera nada.

Pois hoxe non é bo día para marchar antes da hora. Bah!

Érache un día como outro calquera. Pero fodíalle que fora

mozo, que o pasara ben, que tivera aquel coche. Non lle

dicía nada, mais el notábao. Oía o mecanismo da envexa

nos ollos do xefe. Tiña que gañar tempo. Quería estar alí

dende o primeiro intre. As apertas. O ambiente do vesti-

ario. As brincadeiras. E logo, ser o primeiro en levar o

balón. Porque era el quen levaba o balón de regulamento

para o Partido dos Antigos Alumnos.

Sentía a corrente, si. Ía do pé do acelerador á

cabeza. Era pracenteiro rabuñar o tempo perdido. Por un-

ha banda, vencer ao capataz que quedaba atrás. Por outra,

ir cara á meta. Era un bo coche. Un coche caralludo. Un

coche victorioso. Agarraba ben nas curvas. Máis que laiar-

se, as rodas cinguindo o asfalto lanzaban aturuxos. Era

así, non si? Desta vez, pareceulle sentir que o coche per-

dera algo na curva e facía forza para volver a intentalo. 

A corrente do Golfo detívose. O balón agora viña cara el.

Se tivera que representar a felicidade, se cadra

sería así: un balón a esperar por el no medio do campo.

Alguén corre dende a outra banda, e entón el ten que

converter o desexo en enerxía. E aí, nesa pulsión, aumen-

ta a sensación de felicidade. Sempre foi así. O pouco que

lle facía falta para ser feliz. Un balón e un campo. Nin

sequera un campo. Un balón e un anaco de praza. Nin

sequera un anaco de praza. Nin sequera compañeiros

para compartir o anaco de praza. Chegaba cunha parede

que llo devolvera. Chegaba co balón na punta do pé.

Había unha corrente que circulaba entón polo seu corpo.

Aprendéranlle na escola que polo mar de Galicia pasaba

unha corrente cálida e nutritiva. Na versión máis eufórica

do mestre, esa corrente, a Gulf Stream, facía que as rías

galegas foran uns verxeis mariños, únicos no planeta. Oír

falar desa corrente marabillosa, que viña dende o Golfo

de México e do mar do Caribe, que era como un camiño

submariño onde viaxaban en rolos, ao xeito de balóns, as

angulas ata chegar aos esteiros, oír falar da corrente, pro-

ducíalle no corpo unha sensación pracenteira. Máis aínda:

podía sentir no seu corpo esa corrente, a corrente do Gol-

fo, como viaxaba dos pés á cabeza e da cabeza aos pés,

como quentaba as furnas sombrías, as pozas e as nevei-

ras do corpo, e o xeito en que as bolas de meixóns, que

viñeran polas rodeiras da corrente dende as afastadas

illas dos Sargazos, ían parar aos esteiros, bulían e facían

cóxegas no seu interior.


