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Desde a ventá da solaina puiden ver como a lúa estendía o seu manto pola boca da ría. Nesta hora miña nai  
sempre berraba por min para asegurarse de que non quedaba de porta fóra distraído perseguindo lucecús ou 
marcando  grileiras  para  casuchar  ao  amencer.  Pero  hoxe  non  o  fixera.  Hoxe  nin  me  acordara.  Estaba 
demasiado pendente de recollerme antes de tempo porque era o día en que o meu pai viña de volta da maré. 

Miña nai botou medio corpo pola ventá afincando no antepeito ata alcanzar e tirar das contraventás. Os 
porlóns renxeron e provocaron un golpe seco da madeira contra o marco de pedra, co seu definitivo atranco  
do ferrollo metálico. 

Eu imaxinaba a casa pechando os ollos e comezando a durmir. Porén, no seu interior a iluminación natural 
foi substituída pola luz das candeas e o lume eterno da lareira.

Eu enredaba na pequena mesa redonda da solaina mesturando os útiles de costura de mamá. Ao fondo vía o 
moble pequeno que tiña prohibido tocar e onde sei que se gardaban as escrituras da casa e os rexistros da  
lancha. Unha vez fedellara ás agachadas para matar a curiosidade e deixara todo tal e como o atopara pero,  
sen saber como, decatáronse de que estivera revolvendo. 

Daquela aventura lembro con especial intriga un feixe de papeis escritos á man polo meu pai e dirixidos á  
miña nai, eses mesmos que ela lía para si unha e outra vez tantas veces polas noites mentres eu facía que 
durmía. Cando os encetara, sentín que invadía un espazo que non correspondía e dei por finalizado o lance. 

Ao fondo da sala, a porta principal de entrada desde a rúa, que dá ao patín, mantíñase pechada pero aínda sen 
atrancar. Miña nai acomodouse na cadeira do sobrado e mirou en fite o lume da lareira. Hoxe non había 
apuro nin sequera por preparar a cea. A tensa agarda atrasaba todas as tarefas. Tampouco non cruzabamos  
palabra nin mirada.

Tomei asento ao seu carón e observei como a miña nai se mantiña absorta nos seus pensamentos. Arrimei a  
trepia  ao  lume  e  collín  un  anaco  de  pan  de  millo.  A leña  ardía  facendo  unha  pequena  melodía  que  
interrompeu,  de  súpeto,  o  renxer  das  táboas  do  piso  da  galería.  Sobresaltámonos  pero  detivémonos  no 
instante en que vimos que o avó subía da bodega cun pouco de queixo e chourizo na man. 

-          Os animais están arranxados –comentou con fasquía seria.

-          Moi ben. Hai que levar o millo moer. Vou cocer pan e empanadas. 

-          Mañá é o día de moenda. Xa me encargo eu.

Non se dixo nada máis. Comezamos a preparar a cea. O avó levaba dentro a mesma turbación ca nós. A súa 
mirada era tamén esquiva e delataba a súa preocupación esa voz inevitablemente entrecortada. Xa pasara 
moito tempo, era noite, e a todos parecíanos demasiado tarde xa.

Desfixen como puiden o nó da gorxa e pedinlle ao avó que nos contase unha historia das súas, de cando el  
saía  navegar.  Pareceume  o  máis  oportuno  pero  arrepentinme  no  momento  en  que  vin  como  miña  nai 
disimulaba as bágoas que lle baixaban pola fazula e cuxa humidade no rostro o lume soubo delatar. 

Recompoñendo a gorxa,  o avó tardou en atender a miña petición,  quizais por non saber como negarse.  
Oportunamente, ao carón do lume puidemos escoitar aquela historia de cando viaxara ao bacallau e unha 
serie de anécdotas curiosas atrasaran uns días a súa chegada á terra. 

Agora si,  cruzamos as miradas miña nai e mais eu, e compartimos a mesma necesidade de aferrarnos á 
mensaxe  que  nos  quería  transmitir  a  voz  da  experiencia,  mantendo  no  posible  o  lume  na  cinza.  Este 
reconforto tácito serviu de bálsamo para levarnos á cama. Hoxe ía ser unha noite moi dura. 
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