
CARREIRA CARA A MORTE 

     Había xa algún tempo  que Pedro e Laura eran noivos. 

Pedro, que era estudante de arquitectura, tiña unha grande 

afección pola música, de feito el era o guitarrista dun grupo 

musical que formaran cinco mozos da súa facultade. Laura era 

moi boa rapaza, brillante nos estudos pero, sobre todo, era unha 

excelente deportista que competía en atletismo a nivel nacional; 

ela vía o seu futuro no deporte. 

 

     Víanse case a diario, e algúns  fins de semana collían o coche 

do pai de Pedro e  xuntos ían  ata a aldea dos avós de Laura onde 

tiñan bos amigos. A Pedro gustáballe moito correr co coche, e iso 

era, ás veces, motivo de discusión entre eles e de enfado por 

parte da rapaza que se poñía moi nerviosa . Laura dicíalle que 

conducir tan rápido non era broma porque era poñer en perigo a 

vida deles e dos outros condutores que viñan pola estrada. A 

verdade é que Pedro non lle facía moito caso. 

 

     Un domingo  celebrábase unha carreira de campo  a  través 

que lle facía moita ilusión a Laura. Saíron cedo co coche para 

achegarse ata alí. Pedro comezou a pisarlle ao acelerador, 

ríndose da moza que ameazaba a Pedro con baixarse do coche 

se non reducía a velocidade. Chovera pola noite e o  asfalto 

estaba mollado e bastante escorredizo. Nunha curva o rapaz 

perdeu o control do coche e acabou batendo contra o muro de 

pedra dunha leira.   

 



     Cando Pedro recuperou o coñecemento estaba en urxencias 

no hospital. Lembrando entón o que pasara, quixo erguerse da 

padiola e comezou a dar berros chamando a Laura. O médico 

díxolle que ela tamén estaba no hospital pero levárana a UCI 

porque o seu estado era moi grave, levara un golpe na cabeza. 

 

     Pedro non podía crer o sucedido, sentíase mal e choraba 

desconsoladamente, el era o único culpable e aos seus oídos 

parecíalle que chegaban as palabras de Laura: "Non corras tanto 

que nos imos matar", "Non corras que aínda é cedo, chéganos 

ben o tempo"... 

 

   Pasaron poucos días e a Pedro déronlle a alta médica, pero 

Laura seguía loitando entre a vida e a morte nunha habitación do 

hospital. Pedro prometía e xuraba que nunca máis volvería correr, 

agora só quería que a súa noiva se recuperase e poder estar 

xuntos outra vez. 

 

     Cada día Pedro tocaba suavemente a súa guitarra ao pé da 

cama de Laura, dixéralle ao médico que a  súa música podería 

servir para a recuperación dela. Así foi, unha tarde  cando xa 

Pedro estaba a piques de perder toda esperanza, Laura abriu os 

ollos e sorriu,el collendo a súa man bicouna e díxolle canto a 

quería, ela ,moi baixiño, pediulle que lle prometese ser máis 

prudente, e Pedro xurou que o sería. 

 

     Os pais de Laura entraron na habitación para estar coa súa 

filla. Pedro saíu feliz do hospital colleu o coche e foi en busca dos 

amigos do seu grupo para darlles a noticia. Todos se alegraron 



moito e para celebralo decidiron ir a tomar algo...e tomaron máis 

do que debían. 

 

      Cando Pedro volveu coller o coche xuntáronse a euforia e o 

alcol e comezou a pisarlle ao acelerador. Os outros coches que 

viñan pola estrada pitábanlle e dábanlle luces, pero Pedro seguía 

pisando o acelerador e facendo barbaridades. 

 

     Cando chegou á casa soaba o teléfono. Ao outro lado unha voz 

chorosa comunicoulle algo que el non quixera escoitar nunca, 

Laura falecera. Pedro desconsolado pensou que a perdera por 

non cumplir a promesa. 
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