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E así foi como quedei soa. Aínda que isto non é o principio. Deixádeme explicarme.  
Todo comezou hai unhas semanas, cando os pasmóns dos meus amigos decidiron facer             
unha sesión de espiritismo, unha “ouija” pola noite de Samaín. Quixeron facelo porque o              
pai de Xurxo falecera e tiñan a esperanza de poder contactar con el. Sei que querían facelo                 
en serio, e asemade sentía que se ía descontrolar, como se tivese un presentimento ou               
algo, e decidín apartarme e non participar. Os presentes ese día eran Xurxo, Xoel, Abigail,               
Iván e Miguel. 
 

Como era Samaín, iamos todos durmir á casa de Abigail, e decidimos ir á azotea do seu                 

piso, onde ela pasaba a maioría do tempo. Alí xurdiu a idea do espiritismo. Como xa                

comentei, eu non quería facer iso, polo que simplemente me apartei, e Miguel, que era o                

meu mellor amigo, decidiu quedar comigo ainda que el despois ía participar no xogo.              

Investigaron cales eran as preguntas que había que facer nunha sesión desas, e todos              

colocaron os seus dedos sobre o fráxil vaso que ía comunicarlles as palabras do espíritu. Eu                

dediqueime a observar con Miguel desde bastante distancia, e escoitábaos. 

-Ei! Que non vos caia o vaso do taboleiro! 

-Que sí, pola conta que nos ten! 

Despois dun rato, aínda non se lles movera o vaso, e sorprendentemente todos estaban              

moi serios e ninguén tentara facer trampa, nada diso, ata que de repente oín a Xurxo                

berrando que quen estaba a mover o vaso. Cando me puxen a mirar atentamente              

decateime de que ninguén podería estar a movelo, xa que só tiñan as xemas dos deos                

apoiadas na beira da mesa, e un calafrío recorreu todo o meu corpo, desde as miñas costas                 

ata a punta dos meus dedos. 

-Quen es?- preguntou Xoel coa voz termando dun fío. 

O vaso foi movéndose lentamente, mentres podía apreciar unha gota de suor caendo pola              

fronte de Iván e Miguel me collía da man para acercarnos. O vaso percorreu o taboleiro                

chegando desde o M ata o A e por último ata o X. 

-Non, agora en serio, parade- berreilles ós meus amigos. 

-Agora teriamos que pedir permiso para saír, e acabamos de contactar, espera un             

momento- replicoume Xoel. 

-De onde es…?- preguntou tremendo Iván. 



-F...A..R…- contestou Max. 

-Meu, que nos está falando inglés -dixo Xoel. 

-Ou o espíritu este está moi bébedo ou non é de aquí, ha, ha,ha!- contestou Abigail. 

-Abi, cala a boca- dixo Miguel-preguntádelle como morreu ou cantos anos ten. 

Mais a partir de aí a cousa empezou a poñerse fea. Max comezou a dar números e letras                  

aleatorias: 

-Cantos anos tes?  

-28148. 

-Xesús, non será para tanto- exclamou Miguel que estaba observando. Eu nin me atrevín a               

facer un comentario. 

- Séguese movendo!- dixo Iván. 

-8..87..8247….388.9eu..h8..k8. 

-Eu xa dixen que a nena esta estaba bébeda, miña nai, a saber que nos quere dicir con isto-                   

dicía Abigail. 

-Estás cómoda, Max?- preguntou Xurxo. 

O vaso moveuse rapidamente debuxando un “non”. 

-Por que? 

O vaso pasou polo D, o O, o N, o T, o P, o L, o A, e o Y. 

-Non xoguedes…- dixo Abigail que repentinamente xa non estaba tan contenta 

-Max, podemos preguntar quen es?- dixo Xurxo moi nervioso. Max volveu usar letras             

ordenadas: 

-M U R D E R E R. 

-Asesino?!- exclamou Abigail. 

-Cantas persoas mataches…?- preguntou Xurxo cunha expresión fría. 

-888888888... 

-Nenos, parade - dixen mentres o vaso seguía apuntando ó oito unha e outra vez. Mais non                 

puiden rematar a frase, xa que o vaso se lanzou fóra do taboleiro. 

-NON PODE SER! 



-E AGORA QUE IMOS FACER? 

-Agora si que a armamos...  

Todo o mundo comezou a berrar cando Miguel os interrumpiu dicíndolles que se calmasen              

e que tentasen volver conectar co espíritu. Aínda que o tentaron por máis de 20 minutos,                

non o conseguiron, polo que abandonaron a partida esperando que non pasase nada.             

Todos entramos á casa de Abigail moi nerviosos e co corazón na gorxa, e aínda que                

esperabamos que nada fose pasar, témome que foi todo o contrario. 

 

Pasaran catro días dende a quedada na casa de Abigail, e aí comezou a primeira traxedia                

desta serie de catastróficas desditas. Iván ía ingresar nunha prestixiosa universidade, e no             

seu primeiro día, na clase de física, fixeran unha proba dun experimento, e por desgraza, ó                

coller o produto equivocado, o noso pobre Iván morreu por inxerir gases perxudiciais para              

a saúde humana. 

Só quedamos 5. 

 

A xente aínda non superara o de Iván. Xurxo sentía que fora culpa da “ouija” e sentíase                 

tremendamente culpable, xa que el fora o que máis a quería facer. Miguel e eu estabamos                

simplemente destrozados, mentres Xoel caera enfermo, non sabemos se foi pola presión            

ou pola nosa nova amiga Max, e Abigail… A nosa pobre Abigail, nunha depresión constante               

debido á morte do seu inseparable Iván. Fixo unha breve visita ó seu querido ático, onde                

tantas cousas vivira. Sentou no borde coma sempre, xusto onde estiveramos todos aquela             

noite, e misteriosamente tropezou caendo desde o séptimo piso. Adeus, miña amiga. 

Só quedamos 4. 

 

Nesta horrible semana, cando os restantes estabamos completamente quebrados, Xurxo          

decidiu ir ó mar, á praia á que acostumaba ir co seu pai cando era un neno. Decidiu                  

meterse no mar, e debido á alta ondaxe, Xurxo tivo unha lenta e desesperante morte no                

mar. 

Só quedamos 3. 

 

Miguel e eu acababamos de voltar do tanatorio onde descansaba o noso amigo Xurxo, e               

decidimos quedar na miña casa un rato para intentar non pensar en todo isto. Porén,               

recibín unha chamada que nos contou cómo o cadáver de Xoel foi achado na bañeira da                



súa casa, flotando con auga ardendo e rodeado de roupas vellas, cuns paquetes de              

pastillas baleiros no chan, co seu envoltorio ó lado. 

Só quedamos 2. 

 

Despois de todo isto, pensei que Miguel e eu quedariamos xuntos tentando superar todo              

isto, xa que xa pasaran 27 días dende a última desgraza, polo que decidín facerlle unha                

visita sorpresa a Miguel. 

Ó chegar á súa casa, fun buscalo, e cando o encontrei, desfíxenme en berros e en lágrimas,                 

xa que achei o seu corpo sobre a súa cama cos pulsos completamente cortados. Caín ó                

chan, berrando aínda, e pareceu como se alguén me susurrase ó oido unhas palabras moi               

suaves, como se me estivesen a cantar. Non sei se foi cousa miña, mais escoitei que me                 

dicía “8”, e sobresaltada, abrín os ollos tentando buscar a ese alguén que me dixera aquilo,                

e atopei a libreta de Miguel. “Se un espíritu di 8 moitas veces, coidado, podería tratarse                

dun espíritu maligno”. 

Estrañamente, todo me empezou a cadrar. Max dixera moitos 8 na conversa daquela             

sesión, e aínda que pensei nisto durante un par de segundos, nin sequera puiden crear               

unha teoría ou un algo elaborado, xa que notei como o meu corazón saía do meu corpo e                  

me abandonaba por completo. 

Non queda ninguén. 

Zahira García Pereira 3ºB 

 

 


