
MEU JÓCKEY

Agrádame traballar  en  Urxencias,  polo  menos aí  coñeces  homes.

Homes  de  verdade,  heroes.  Bombeiros  e  jóckeys.  Sempre  veñen  ás

salas de urxencias. As radiografías dos xinetes son fantásticas. Rompen

os osos moi a miúdo, pero se vendan e corren a siguiente carreira. Os

seus  esqueletos  semellan  árbores,  parecen  brontosaurios

reconstruídos. Radiografías de San Sebastián.

Acostumo  atendelos  eu,  porque  falo  español  e  a  maioría  son

mexicanos.  O meu primeiro jóckey foi  Muñoz.  Meu Deus.  Paso o día

desvistindo á xente e non é para tanto, non tardo máis duns segundos.

Muñoz estaba alí deitadado, inconsciente, un Deus azteca en miniatura,

pero con aquela roupa tan complicada foi como executar un complexo

ritual. Enervante, porque non  remataba nunca, como cando Mishima

tarda tres páxinas en quitarlle  o kimono á dama. A camisa de raso

morada tiña moitos botóns ao longo do ombreiro e nos remates das

mangas que rodeaban os seus delicados pulsos; os pantalóns estaban

suxeitos  con  reviradas  lazadas,  nós  precolombinos.  As  súas   botas

cheiraban a estércol e a suor, pero eran tan blandas e delicadas como

os  zapatiños  de  Cincenta.  Mentras  durmía  parecía  un  príncipe

encantado.

  Comezou  a  chamar  a  súa  nai  mesmo  antes  de  acordar.  Non  se

conformou con collerme da man como fan algúns doentes, ademais se

colgou  do  meu  colo,  chorando  e  dicindo  "¡Mamacita,  mamacita! Só

consentiu deixar que o Dr. Johnson o examinase se eu o tiña abrazado

como a un bebé.  Era pequeno como un neniño, pero forte, musculoso.

Un home no meu colo. Sería o  home dos meus soños ou o bebé dos

meus soños?

   O doctor Johnson me pasaba unha toalla húmida pola frente mentras

eu  traducía.  A  clavícula  estaba  fracturada,  había  polo  menos  tres

costelas  rotas,  probablemente  unha  conmoción  cerebral.  Non,  dixo

Muñoz. Tiña que disputar as carreiras do día seguiente. Léveo a Rayos

X, dixo o doctor Johnson. Como non quiso deitarse na camilla, carguei

con el  en brazos polo  corredor,  como si  eu  fora  King  Kong.  Muñoz

choraba, morto de medo; as súas lágrimas mollaban o meu peito.

   Esperamos  na  oscuridade  da  sala  ao  técnico  de  Rayos  X.

Tranquiliceino  como  tería  calmado  a  un  cabalo.  "Cálmate,  bonito,

cálmate.  A  modiño...  a  modiño." Quedou  quedo  nos  meus  brazos,

resoplaba  e  roncaba  suavemente.  Acariciei  a  súas  costas  tersas.

Estreméronse como o lomo dun potro soberbio. Foi maravilloso.
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