
“Escuridade nunha noite con luz” 

Encontrábase só un oco, un oco baleiro cun insecto representando. Era un 

insecto peculiar, cheo de ollos grandes e protuberantes, movéndose 

enerxicamente e zumbando no aire case sen gravidade. Non é especialmente 

novo e raro pero tampouco inofensivo. Tamén hai escuridade na noite con 

luz na que habita. Esta non é unha desas noites raras que soen anunciar no 

telexornal, esa luz era algo máis, a xente enchía os carros de utensilios e 

viandas imprescindibles para habitar nos seus fogares. Estes convertíanse 

en ¨búnkeres¨ nesta noite. Moitos estaredes a pensar que me refiro á noite 

da purga, pero non, neste caso non estou a tratar diso. Especificamente era 

unha noite perigosa. Se un miserable raio desa luz escura impactaba no teu 

ser, xa non quedaría nada de ti. As tendas de bricolaxe sentíanse sabotadas 

polos clientes. As caras da xente reflectía temor e por suposto moito 

desconcerto . Nesta noite non hai ningún ser estraño. Senón me equivoco hai 

un pequeno insecto do que falei ao principio, si ese de ollos grandes e 

protuberantes, máis que insecto poderiamos chamalo “obxecto voador e 

zumbador non identificado”. Cando eu era unha nena pequena producíronse 

todos estes feitos. Acórdome que me picara un destes insectos e que os meus 

pais quedaran estupefactos observándome. Eu sentíame ben, nada raro no 



meu físico pero si no meu interior. Os meus órganos ruxían, precisamente o 

estómago. O meu corazón saíaseme do peito. A pesar de que non notaba 

nada de dor, os meus pais, sen rastro de efecto na súa cara, achegáronme ata 

unha fonte. Unha vez alí, deixáronme soa e abandonada. Atopábame 

nunha situación de rexeitamento. A pesar diso empecei a chorar sen sentir 

tristeza aínda que tampouco felicidade. Achegouse unha muller, o seu pelo 

era liso coas puntas onduladas, era baixa e delgada cun vestido esfarrapado 

e cuns zapatos de coiro marróns con cordóns crema. Díxome que era forte e 

que a axudara a carretar pedras para arranxar a fonte. Eu pregunteille que 

estaba a pasar e ela contestoume:- ¨Se a vida che pon pedras, ti que fas ? 

Apartalas? Non, aprovéitalas. Polo menos xa tiven en que pensar durante 

un anaco. Pasaron uns segundos e descubrín que me atopaba no meu 

instituto. Non estaba limpo coma sempre, era unha arquitectura 

abandonada. A fonte, a muller e máis eu estivemos alí todo o tempo e nin 

conta me dera. Cando intentei volver á realidade e deixar de pensar, xa era 

demasiado tarde, non localizaba nin a muller nin a fonte, encontrábame 

soa. Angustiada empecei a correr polos corredoiros ata que tropecei coa 

muller cruzándoo lentamente cun bidón nas mans. A miña mente non 

procesaba que facía, que contiña o bidón? E nin sequera sabía onde me 

atopaba. A muller miroume e ignoroume, seguiu vertendo o líquido do bidón 



no chan. Despois de matinar co meu cerebro cheguei á conclusión de que era 

combustible inflamable. Ese día imaxinei un tráxico final. Non sei por onde 

pero a muller baixou ata a recepción; alí estaba eu. Colleu unha caixa de 

mistos. Eu corrín á saída de emerxencia, cada vez que abría unha porta 

aparecía outra e outra, ata chegar a unha que poñía: ¨Espere, o incendio 

prodúcese despois. Calma ¨. Nesa porta, nesa habitación, atopeime coas 

pantallas que amosaban o que estaba a suceder no instituto. Por unha 

puiden ver a muller prendendo o misto e deixándoo caer lentamente sobre o 

chan. Eu asusteime, intentei forzar a porta ata que conseguín abrila e caín 

nun río. O que pasou despois xa e cousa da muller.  
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