
Chora e chora, pequena 

-Tes que esconderte alí. 

-Pero, irmá! 

-Non, debes esconderte. Eu entretereino, ti debes aproveitar e escapar cando esteamos lonxe. 

-Irmá... 

-Estarei ben. 

Deille un bico na fronte e arrimei a porta do armario, pero sen pechala, para que ela puidese saír. 

Collín o extintor máis próximo e busquei ao psicópata que estaba rematando con todas as vidas do 

hospital. 

Busquei habitación por habitación, sala por sala. E xusto cando ía darme por perdida oín algo 
viscoso caer. 

Asomeime por unha porta e vin ao rapaz. Non debía ser moito maior ca min, quizás un ou dous 

anos. Era algo máis alto ca min e ancho de costas. Diría que tiña o pelo castaño e a pel clara, máis 
non podía sabelo con certeza desde alí. 

Agochei nas costas o extintor e asubiei para chamar a súa atención. 

Mirou cara a min, mostrando os seus ollos azuis e baleiros, completamente carentes de emoción 
algunha. Sorriu, exhibindo os seus dentes brancos. Sacou o machado do corpo da súa vítima e 

achegouse lentamente a min. 

Estaba realmente asustada. 

E se o meu plan fallaba? E se non me daba tempo? E se eu era a seguinte? 

-Pequena, coñecémonos? Es unha fermosura. Estarei encantado de xogar contigo. 

Sacou o sorriso máis sinistro que vira na vida, aínda hoxe ao lembralo sinto calafríos. 

Cando estivo ben preto, levantou o brazo para rematar coa miña vida, pero eu fun máis rápida; 
puxen o extintor diante del e pulsei a panca. 

Comezou a tusir e a fregar os ollos, sorprendido ante o meu ataque. 

Botei a correr en busca dun acocho digno, mentres el seguía alí, desconcertado. 



Abrín varias  portas ao meu paso e pechei unha con forza, pero eu quedei fóra e, sen facer ruído, 

busquei a sala de pediatría, a cal era máis grande que outras salas do hospital e escondinme. 

O único que tiña de bo este sitio era que o coñecía e sabía onde esconderme, por onde escapar, 

onde están as escaleiras, onde non hai saída... 

-Veña, fermosa, non te farei dano. O prometo. 

Oín portas abríndose, cousas romper e, finalmente, abriu a porta da sala de pediatría. 

Non podía evitalo, as bágoas saían dos meus ollos sen poder reprimirse. 

Os tremores tamén escapaban do meu poder. 

Os pasos achegábanse á sala na que me escondía. 

Apertei con máis forza as pernas ao peito, rezando para que o meu perseguidor pasara de longo. 

-Ven aquí, cariño, aínda non rematamos o xogo. 

Abriu a porta dun golpe. 

-Pequenaaaaa... 

Reprimín os saloucos e as miñas respiracións minguaron a súa forza, esperei que non me 

encontrase. 

O meu final estaba moi preto. 

Os pasos aproximábanse á cama.  Arrincou as sabas e mirou debaixo. 

Non me encontrou alí. 

Púxose cara á mesa e a golpe de machado  partiuna, pero eu tampouco estaba alí. 

Foi entón cando agarrou o machado e rompeu as portas do armario, a folla quedou atrapada entre 

roupa ensanguentada. Parecía que alí si había alguén, pero non se trataba de min. 

Era o momento de fuxir. Apartei as cortinas e corrín cara á saída. 

-Maldita tola! Non escaparás! 

Avancei a toda a velocidade que as miñas pernas me permitían. 

Encontrei a saída de emerxencia, esquivei os cadáveres que quedaban polo camiño e abrín a porta 



facendo así soar unha alarma. 

Maldicín para os meus adentros. 

-TI! 

Crucei a porta e corrín escaleiras abaixo, pero tropecei, caín e rodei. O golpe foi tal que a cabeza me 
daba voltas, a piques de quedar inconsciente. As pernas e o torso doíanme tanto que non puiden 

levantarme. 

-Acabou o xogo, pequena! Perdiches! 

Deume un bico nos beizos, eu sentín os beizos fríos da morte, coma se fose o último bico que 

recibiría na vida. 

Sentín o seu machado golpeando fortemente no ombro. 

Bicoume con máis paixón. Que noxo! 

O fío entraba máis profundo con cada golpe nas miñas carnes; buscaba chegar ao corazón. 

Abrín os ollos, cheos de lágrimas, por última vez ao oír as sirenas da policía. 

Esta era a miña derradeira oportunidade. 

Utilicei as poucas forzas que me quedaban e deille ao meu agresor unha patada nas súas partes 

máis íntimas. 

Se fallaba, o resultado sería o mesmo que se non o intentaba. 

Arrastreime escaleiras abaixo, intentei berrar, pero a miña voz non saía do meu corpo. 

As forzas xa me escaseaban, as pálpebras pesábanme e a vista fallábame. 

Pechei os ollos ao tempo de sentir uns brazos cálidos rodeándome e gritos de varios homes cara ao 
asasino. 

Quizás non estea todo perdido. 
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