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TEXTO 1

Era como se o seu sangue seguise salpicado no meu rostro.
Non me importaba que o barro da terra do cemiterio gris e
triste no que te querían deixar se colase nos meus zapatos
de primeira dama. O terror apoderárase de min no
momento no que se escoitara aquel ensordecedor son, e
agora a desesperación facíame avanzar sen rumbo a través
da choiva que caía sobre min. Eu trataba de fuxir, de
convencerme de que ti non podías quedar aquí, senón ao
meu lado. 
Aquel día de sol, cando todo o estado acudira a vernos,
cando eramos tan so ti e eu, quen me diría a min, tan feliz
no meu traxe rosa, o cal nuns intres sería vermello, que nos
xa non seríamos ninguén. Recordo a túa cabeza destrozada,
o sangue derramándose e impregnando todo sen deixarme
ver por última vez os teus ollos. Fragmentos do teu cráneo
voando polo aire, e eu intentando recollelos, tanto se
paraban no meu regazo como se caían ao chan, tratando de
unilos de novo, como se fose un crebacabezas, para poder
así finxir que todo iso non estaba pasando. Pero o coche
presidencial seguía o seu camiño e a cidade de Dallas non
acudía á prestarnos axuda. Cando o teu corpo caíu sobre as
miñas pernas, vacío e sen vida, souben que todo rematara.
Canda ti, John, fórase a vida que tanto me prometeras.
Marilyn xa non cantaba e a señora Kennedy desaparecera.
Agora eu tan so era Jackie. A muller da compaixón. Deus
pegue dela, deixemos o mundo para os que cambian todo.
                                                                                                                            
Mary Todd



TEXTO 2

CULPA
Hoxe é o día. Hoxe acabará todo. Que Deus me axude.
Lévoo vendo durante dous meses na penumbra no fondo do meu
cuarto. Ou mellor dito, el lévame vendo a min.
Dous perfectos círculos brancos, furados polas pupilas que me
atravesaban, que me xulgaban, que me ataban e me atraían
mentres o medo me intentaba separar. Pero era imposible. Era
imposible romper aquel reflexo ominoso e inhumano da miña
propia mirada, suspendido na negra eternidade.
De nada servían os meus intentos de fuxir do pesadelo. Pechaba
os ollos, pero iso só me aproximaba máis á loucura. Sabía que el
me acompañaba. Cando voltase a abrilos, os seus seguirían alí.
Volvíame cego na compaña de “el”. Ou de iso. Da entidade, o Xuíz.
O Xuíz e a súa respiración. Lenta, incesante, voluminosa. Húmida
na inspiración e sibilante na expiración.
Finalmente, cedía á atracción tétrica e regresaba nos puntos. A
reaparición do branco no abismo negro só lle daba máis poder.
Voltaba a verme, a coñecerme. E entón, cando xa me atopaba ao
límite, chegaba o peor. Falaba.
Inmóbil, manifestaba a súa voz que só podo escribir como
omnipresente.
-Sabemos o que fixeches. Ti tamén. Serás axustizado.
Logo diso, regresaba ao ciclo de reflexos e cegueiras ata o fin da
noite. Noite tras noite. Sempre igual.
Mais onte a súa derradeira palabra foi “mañá”.
Hoxe é “mañá”, o día no que acabará todo. A tortura. O pesadelo. 
A. N.  F. 



TEXTO 3

Autora: “Pantasmosa”

Aquela noite non era como calquera noite, algo fixo que
se levantara do leito. Baixou á bodega e decidiu que, o
que noutra época utilizara a súa nai para manter limpa a
finca, sería o seu aliado.
Colleu a pedra de afiar e durante un rato e cun sorriso
nos beizos, pasaba amorosamente o ferro producindo un
son arrepiante o mesmo tempo que liberador. Ó mesmo
tempo que realizaba a rutineira tarefa, percorríalle polo
corpo unha sensación de quentura e non puido evitar
unha gargallada. Cando decidiu que estaba co fío
adecuado, subiu ó cuarto e vestiuse coa roupa que lle
recordou que estaba soa alí e para sempre.
Botouse á rúa  que estaba iluminada por unha lúa
prateada e redonda, sentiu nostalxia pero seguiu dando
pasos cara os seus obxectivos. Con cada paso
acompañábaa a firme madeira da que prendía o ferro.
Levantou a cabeza e, rinchando o dente, aproximouse a
casa do obxectivo número un, abriu a porta, subiu as
escaleiras paseniñamente, entrou no cuarto levantou o
pau e, cun  movemento de brazo deslizou o ferro polo
pescozo do primeiro obxectivo. Empezou a correr un rego
de sangue e, de novo, un sorriso que a fixo sentir ben...



 O SILENCIO DO CAMIÑO

Unha rapaza corre entre as altas herbas do bosque. Non
chega tarde a ningures. Está fuxindo.
O vestido case non lle tapa as pernas, errando no intento de
non sufrir máis feridas.
Pero, que máis da? A súa dor xa non é física.
Os pes descalzos xa se acostumaron a humidade da terra e
as raíces das árbores.
Non sabe a onde se dirixe. Pode que alguén a vexa. Ou non.
Ten medo de non ser axudada. Non teme estar soa na
escuridade, se non a non estalo.
Malia todo, sabe que non o está, polas pisadas que se
escoitan seguidas das súas.
De súpeto para de correr, pois un alumeado da indicios de
que hai xente moi preto. Canto máis se achega, máis se lle
acelera o corazón. Ata que as figuras comezan a facerse
máis grandes. 
Hai seis fachuzos e fronte a cada un atópase unha persoa
vestida de branco, menos nun. 
Unha respiración axitada párase detrás e mentres se
acerca, sente un obxecto punzante que se vai pousando no
seu pescozo. 
A folla está tan fría que fai que a súa sangue se conxele.
- Vamos, achégate. Estabamos agardando por ti – di cun
sorriso arrepiante. 

R3FUGE MOON

TEXTO 4



TEXTO 5

Caminé con torpeza, sintiendo como el frío nocturno se
colaba entre mis huesos. Ladeé un poco la cabeza al
percatarme de que unas cuantas gotas de agua bajaban
repeninamente a ambos lados de mi cara. ¿Llueve? Pero
no estoy mojado. ¿Y si está volviendo a pasar? No, ya me
he encargado de eso. ¿Seguro? Sí, sí. Entonces, ¿qué
llevas ahí? No llevo nada. Mira tu mano. Eché un vistazo,
dándome cuenta de que era cierto. No, no. Sí, vas a volver
a hacerlo, siempre lo haces. No, yo no soy a sí, ya no. Lo
eres, lo eres, lo eres. ¡No! Furioso, cogí el cuchillo y lo
encajé con fuerza entre mis costillas. Por favor, cállate,
cállate. Caí al suelo rendido, sintiendo como la sangre se
escurría entre mis manos. Eres un monstruo, siempre lo
has sido. ¡Que te calles! Solté el cuchillo y llevé mi mano a
la herida. Clavé mis dedos en la carne, ansiando que el
dolor me liberara de mis pensamientos. Asesino. Asesino.
¡Asesino! ¡No lo soy! ¡Solo quería que dejaran de sentir lo
que yo! Los has matado. Los has matado a todos. ¡Era mi
famiIia, los quería! ¡Por eso lo hice! Monstruo. Con un
grito ensordecedor, pasé la afilada hoja por mi garganta,
cayendo al suelo por fin. Lágrimas. Eran lágrimas. Sonreí. 

Duarte



TEXTO 6

Era moi tarde e regresaba á casa despois dun día longo
de traballo. “Es unha muller de éxito” lle dicían as amigas,
“non podes traballar tanto, vaiche dar algo” lle dicían os
pais. Estaba nun momento no que non sabía nin se tiña
éxito ou non, se lle gustaba o seu traballo ou non, non
pensaba, non durmía, non comía…
Ía pola rúa e estaba escura, non había ninguén, só se
escoitaban o seus pasos no chan mollado. 
De súpeto empezou a oír un son, alguén se lle unía na
andaina solitaria. Cruzou a rúa, e escoitou como o novo
acompañante tamén o facía, dobrou a esquina e ao
pouco escoitou uns pasos que facían o mesmo. Estaba
chegando á casa. Tremendo, quixo sacar ás chaves do
bolso pero caéronlle ao chan. Alguén a adiantou,
aliviouse de que non se decatara da súa presenza, pero
cando levaba uns pasos por diante dela, mirouna con
mágoa.
Chegou ao portal e estaba aberto. Ía subir os chanzos
cando viu que uns homes baixan algo, un vulto, e un
veciño dixo: “pobre, tanto traballar e o corazón rompeu”.
Tras deles baixaba o home que vira na rúa, e volveuna a
mirar con mágoa.
 

~NAVIA


