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TAMÉN HAI LOBOS TRISTES

Ninguén soupo quén lie cambeara o sentido. O certo é que nos
primeiros era igual que os outros. E había que ver que tal lie gos-
taba estar acochadiño onda súa nai, e brincar, e deprender cousas.

Deprender cales eran os toxos e cales os coellos, que os coellos
saben que consolan e corren muito; tamén que as escopetas botan
tiros, e que os que pasaban voando eran paxaros unhas veces, e ou-
tras uns choios que non eran paxaros; e as que facían méee eran
ovellas que non eran vacas, as vacas fan múu. £ mirar o sol e quedar
eos olios cheos de luciñas, e algunhas noites de lúa ver cáseque como
se fora día, os caminos, os arbres, e hastra o Home, si é que pasaba,
que el nunca vira ningún.

Aprendéranlle todo esto e muitas cousas máis, e el estaba con-
tento, case contento de todo, porque ás veces quedaba coma escoi-
tando forte, sin saber ben o que quería ouvir, parecéndolle que si
calaran un chisco os seus irmáns, e tamén os melros, os corvos e
aqueles choios que voaban lonxe, e que tamén calaran os pinos e
carballos, o vento, e un carro que baixaba o monte cargado de balu-
mada, si a rula deixara de funcar, e o cuco, e todo, todo calara un
anaquiño, el podería sentir todo aquelo que quería, pero así dodemo
si había forma.

Seguía enredando esquecido do que quixera saber e o non pui-
dera caquel ruido en volta, hastra que chegóu ao Regó Foxo e os
víu a eles e ao can, e ouservóu como enredaban, e xa ninguén tuvo
que calar pra que el soupera que aquelo era o que máis lie gostaba
do mundo; máis que estar a pé de súa nai, dos seus irmáns, do Lobo
Vello, máis que todo. Xa non quixo ver máis; subíu pra a cova ma-
tinando como se podería volver can.

Deitóuse con este pensamento e amanecíu co can ñas mentes.
Botando de ver que se debía de estar facendo grande, pois antes,
cando agarraba un cabuxo contra a nuite, en chegando a manan, co
aquel do almorzó e de todo o que tina que facer en todo o día, non
lie viña o acordó para nada. Pero hoxe fui distinto, que en ves de
decir coma outras veces, cando eu sea grande hei de ser can, non
dixo nada, pero fíxose á idea de que tina que sélo dende aquelas.

Non sabía como tina que facer, pero iría deprendendo pouco a
pouco.

Polo pronto, hoxe non iría aos coellos. Díxolle aos máis que iba
a un sitio muí bó que sabía el solo, e quedóu ca súa nai a preguntar
si os cans comerían ovellas. A ela parecíalle que non, ¿e coellos?,
pois ás veces sí e ás veces non. Quedóu pensando un pouco neso das
veces. ¿E logo, dixo, os cans que viven onda os homes, non se botan
aos outros animales? ¡Outra que non, ponlle o péscozo! Marchóu
pensando que aquelo non era falar ao caso. Teríase que valer el
solo. Tina fame e miróu de roer algunhas herbas. Buscóu das máis
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bonitas, pero nin con esas lies atopóu o chiste. O malo era eso, que
si non cazaba, non iba dar con nada que xantar. Pasóu o resto da
manan a buscar algo, mismamente ovos dalgún niño, ou algún oso,
anque foran cachos de galiña comesta do Raposo; calquera cousa
poderla valer. Deso non había. Asique espinicóu un pouco pan de
sapo e amoras, e hastra chuchóu uns poucos chúchameles, e volvéu
pra á cova cá mesma fame de antes. Pola serán sería cando chegóu
á casa; esmagóu un pouco o tempo no camino, por ver de chegar
cando a mamá trafegaba na cea eos pequeños. Ela debíu cuidar que
viña farto, por que despóis de acomodar aos cativos, sentóuse na
porta tomar o fresco, sin lie preguntar, si xa comerá.

E así pasóu un día e o seguinte, e outro máis, e muitos, sin afa-
cerse a comer outras comidas, tornando cada día máis seco que un
espeto, sin deixar de barrenar no can.

Baixóu que era un mundo; fui tan a menos que xa nin forzas
tina de chegarse hastra fora do curro. Máis das veces quedaba na
cova sin se alevantar en todo o día. Sempre algo lie daban, anque
rosmando, que xa tina tempo pra non tómalas deitado. Agora non
era coma antes, que si non xantaba como era debido, decíanlle que
si quería un ovo ou un pouco de leite por riba. Pensóu que así non
podía seguir, que en sendo nuite iría deica a casa do can e diríalle
que podería facer pra ser pronto can coma el, e tamén que é o que
tina que comer. O can, máis que de seguro que o sabía.

Agardóu a que todos durmiran. O máis pior era pola súa nai que
tina o sonó mui lixeiro. Fuise arrastrando amodiño hastra a porta,
pouco a pouco, procurando de non tropezar con ninguén.

Fora facía nuite erara, e un aire frío que lie fixo ben na cabeza.
Empezóu a baixar cara o lugar, guiándose polo rastro do can. Xa
a media nuite chegóu á cañeira, sintindo rosmar primeiro, ladrar
despóis ao can. Non lie costóu traballo meterse por debaixo da can-
cela, e sin facer ruido fuise achegando ao cabanel, onda o can ou-
beaba coma un tolo. Quíxolle decir, non teñas medo, son eu, pero
non lie salíu a vos. Sentía seca a gorxa, e que non podía enviar o
cuspe cara dentro.

Agatumóuse un pouco onda o galiñeiro, pero aínda era pior, que
as galiñas armaron un cacarexo nunca visto. Asique, sin o pensar
máis, metéuse onda o can.

Alí o estaba. O último e primeiro que lie víu, foron os dentes
mui brancos, tamén os olios como si botaran lume. Boeno, e o lombo
eos pelos de pé, coma os do porco espino.

Cando iba decir, "son eu, viña a decir che", o can dóu un salto
e chantóulle os dentes no pescozp.

Sentíu que a vida lie fuxía ás carreiras por todos aqueles fura-
diños, como si en realidá alí estuvera agochada de sempre, agardan-
do que lie abrirán as pórtelas pra se poner fora.

Dóuse de conta de que xa non tina nada que. decir, que aquelo
que viñera repetindo todo o camino pra falar sin aturrullarse, "son

"eu veno decirche" non facía falta. Era como cando a súa nai o man^
q p p ,

"eu, veno decirche", non facía falta. Era como cando a súa nai o
daba a algún recado, e el iba repetindo sempre o mismo, sin que
despóis recordara máis que aquelo: "de parte de miña nai, si me fai
o favor".
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Tifia sonó e xa non sentía a fame roerlle no bandullo. Sentíuse
a ben con todos. Pensóu que ser can tampouco non era ningunha
granSéousa. Volvéuse a el pra lie decir que non mirara, que daquelas
non iba poder prender o sonó, e tamén que xa sabía qué todo fora
médo. Queríase esplicar. Pensóu nos seus, e contra o norte escuitóu
un longo oubeo. Si cadra a súa nai dóuse de conta, ela era así para
estas cousas; miraría onde el durmía sempre, notando o seu valdei-
ro, e máis que de seguro mannuraría quedo: "este filio, este filio".

Mamai, quérovos a todos, e ao can tamén, quixo decir, pero ca-
lóu, sabendo que si o ouviran dirían que facía falta ser tolo, que
aínda por riba.

Alguén dixo despóis que fora un ano de fames, e que os lobos
baixaban as portas secos talmente coma rachas.

Os vellos contan que fui hai muito tempo, cando as bestas fala-
ban fora alma coma nos, e o señor Ramón de Balbina de Senín di
que o abó do seu abó. anduvo co lobo deste contó ao lombo, pedindo
polas portas.

PAZ LÓPEZ FACAL
V i g o
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