
ATMÓSFERA E OCÉANO.
Levaba no aire centos de anos dando voltas ao planeta. Xirando dun lado a 
outro pola atmósfera, ascendendo rapidamente coas ______________ e 
descendendo suavemente nos ______________. Varias veces cheguei a 
máis de 12 quilómetros de altura pero o normal é viaxar por zonas más 
baixas.  A atmósfera non foi o único lugar no que estiven. Durante algúns 
millóns de anos fun compañeiro de dous simpáticos e positivos hidróxenos 
nunha molécula de ________ (que por iso se chaman así). Eramos parte do 
océano. Ás veces unha onda de calor trópical vaporizábanos e ascendíamos 
ata as capas frías da _______________ onde volvíamos condensarnos e 
caíamos como pingas de tormenta. Nunha destas viaxes un raio cósmico 
reventou a molécula para sempre separándome dos meus amigos, pero non 
tardei en unirme a outro coma min e aquí estamos para contarvos o itinerario 
máis sorprendente que pode facer unha molécula de osíxeno ___________ 
no universo coñecido. 

TUBOS CON AIRE
Unha soleada mañán de outono fun aspirada polas vías respiratorias dunha 
moza islandesa. Un pequeno volume de aire frio entrou polas ________ 
nasais. O sangue que fluía por detrás da mucosa da cavidade nasal cedía 
calor e ___________ ao aire entrante. Vimos como moléculas volátiles e 
circulares eran enganchadas polos receptores superficiais das celulas 
olfactivas provocando que as neuronas sensitivas que tiñan debaixo 
dispararan ______________ eléctricos. 
Saín da ___________ nasal polas ___________ a ese estraño cruce de 
camiños que é a _____________. Dentro dela, a caixa ___________ estaba 
aberta e aspiraba o aire. Entramos empurrados pola presión e recorrimos a 
tráquea, xiramos á esquerda por un ____________, logo avanzamos polos 
bronquiolos ramificándose en tubos cada vez máis estreitos ata rematar nun 
finísimo bronquiolo respiratorio que ten no seu final unha pequena bolsa, o 
______________. 
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TUBOS CUN LÍQUIDO ESPESO.
Debido á presión atravesemos as membranas alveolares e seguidamente as dos 
______________ que o envolven para disolvernos no __________ sanguíneo e 
flotar na súa corrente. No plasma hai disoltas innumerables moléculas de todo tipo, 
algunhas gaseosas e pequenas coma min, como o dióxido de carbono, hai ións de 
todas as cargas, Na+, Cl-, Ca++, valiosos nutrintes orgánicos como a glucosa ou 
aminoácidos, e hai enormes e variadísimas _____________. 
Tamén hai células, chamando a atención os incontables e coloridos glóbulos 
____________. Absorbida por un deles vimos un interior citoplasmático formidable, 
centos de miles de millóns de ______________ saturándose cos osíxenos 
entrantes que ían iluminando dun ton vermello brillante o sangue todo. Unha desas 
hemoglobinas que nos enlazou ao seu ____________- magnético. 
Fluímos dentro do eritrocito por venas cada vez máis anchas ata rematar nas veas 
pulmonares e entrar no ______________-. 

DO CORAZÓN AO CEREBRO.
Na aurícula esquerda paramos un breve instante ata que se abriron os plegues  da 
válvula ___________, caendo ao ventrículo que se enchía a borbotóns. Décimas 
de segundo despois, unha poderosa contracción lanzounos a chorro polo arteria 
aorta. Xiramos velozmente pola curva da ___________ para torcer pola subclavia 
esquerda e logo á carótida común,  carótida interna, arteria cerebral anterior e 
polos capilares do lóbulo frontal do ____________.

LIXO ENERXÉTICO. 
Neste tramo, moitos osíxenos desprendíanse das hemoglobinas mergullándose no 
tecido cerebral. Finalmente nos despegamos do ferro, moi debilitado. A presión do 
entorno nos obrigaba agora facer o camiño inverso, dende o plasma atravesamos 
a parede capilar e logo cruzamos a membrana dunha neurona do lóbulo frontal. 
Flotando no seu citoplasma coleime nunha _________________ ata quedar 
enlazado na súa parede. Nos separamos os dous ________________ e unha vez 
so, sufrín dous raquíticos calambrazos que me coseron dous irritados hidróxenos 
para unirnos como molécula de ______________, vertido final da secuencia 
metabólica que extrae ______________- nas mitocondrias celulares.

DE VOLTA.
Agora volvo estar na auga. Sairei deste corpo atravesando a súa pel, ou nun 
suspiro, ou por un apuro fisiolóxico, para volver gozar, durante moito tempo, do 
único océano azul que conozo.
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