
O DESVÍO 
 
Era un día calquera coma sempre que saía do instituto. A diferenza estaba en que ese día                 
había un ano que meu pai morrera. Volvía para a casa e levaba como compañeira a chuvia.                 
Ía chegar empapado á casa e tiña dúas opcións: coller o camiño de todos os días ou coller o                   
desvío do cemiterio. E como a idea de estar canto antes quente na casa non marchaba da                 
miña cabeza, collín o desvío. 
 
Cando case estaba chegando aos muros do camposanto, parou de chover, agora todo era              
unha espesa néboa. Ata semellaba que a miña respiración axudaba a que se espesase máis.               
Custábame ata coller aire. 
 
Escoitei un pequeño ruído que viña do cemiterio. Tratei daquela de convencerme de que              
non escoitara nada, mais, tras o que me pareceron segundos, repetiuse. Porén, esta vez viña               
das portas da entrada, semellaba un chío. Estiven certo de que alguén acababa de abrilas e                
mesmo podía sentir como se arrastraba polo chan. Contiven a respiración por medo a que               
me escoitasen. Entornei os ollos para ver se lograba averiguar quen se achegaba, e puiden               
ver que ese ser tiña a roupa sucia e rota. 
 
Botei a correr coma un tolo ata chegar á miña casa. Pechei a porta. Deseguido mirei pola                 
fiestra, aquel home seguírame. Achegábase lentamente coma se tirase das súas propias            
pernas con gran esforzo, mais puiden apreciar un leve sorriso no seu rostro. Agora si sabía                
que viña por min. Tiña que facer algo. Escoitei como trataba de entrar... O medo apoderouse                
de min. Volvín ollar para el, esta vez a través da mira da porta, ese home facíaseme                 
familiar... Lembrábame a alguén. Mais, a quen? A meu pai! 
 
Pechei os ollos moi forte pensando que aquilo non podía estar pasando, e logo abrín un, e                 
despois outro ollo. Xa non había ninguén alí. Moi amodo tirei da porta... Non había nada.                
Debeu ser a miña imaxinación. 
Mais sobre o felpudo había dúas pegadas, e desde logo non eran as miñas! 
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