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Xerardo Méndez, é Licenciado en Físicas e escritor.

Aquel rapaz foi un esquirol.

Tal vez, tal vez el olvido sobre la tierra como una copa
puede desarrollar el crecimiento y alimentar la vida...
Bendito Neruda

Tal vez, pero mi plato es otro, mi alimento es distinto

E non esquezo que viña fuxindo da brutalidade, do maltrato e das palizas, que aínda eran moeda común en
certos centros por aquel entón. Resulta doado dicir que eu non as sufría. Resulta doado mentir. Resulta
doado dicir que eramos todos novos, xóvenes e felices. Que se abrira unha fiestra e entrara o aire, e xa se
acabara todo. Pero non.

Por eso te hablaré de estos dolores que quisiera apartar,
Te obligaré a vivir una vez más entre sus quemaduras,

Porque me doe aínda baixar a cabeza diante de Anxo Pérez Carballo, que as dores, dígoo para os que non o
sabedes aínda, teñen nomes e camiñan, e a memoria é para que se recorden os nomes así como as faltas e os
culpables.

E fun esquirol e dígoo así, porque a libertade non é un ar que chega e enche todos os recantos. Que a
podremia e a ruindade non se desaloxan con apócemas máxicas. E digo tamén que houbo quen me acaloñou
-porque acaloñar é dicir mentiras de alguén a sabendas da falsidade do que se proclama- parapetado no
teléfono e no inmerecido título de «profesor», diante de quen eu máis quería, e só para rebentar unha folga.
Quizais ese home segue aí, anque agora sei o seu nome, e digo con ira que quizá os canallas merezan, cando
menos, que cuspamos no seu sartego.

Debín erguer a cabeza aquel día, e máis baixeina. Son culpable, si. Pero ¿quen de entre vós defendeu a
libertade o 23 de febreiro do 81, cando os tanques saían á rúa, e as patrullas da guardia civil zoaban polas
avenidas? Xa sei, non nacerades aínda...

 Aquela tarde tiñamos exame de Matemáticas. Aplicacións afíns e espacios vectoriais, creo lembrar. A noti-
cia fixo voar uns cantos folios e saír máis chuletas. Acabamos o exame. E saín ás rúas para atopalas desertas.
Din que os pobos teñen os gobernantes que se merecen. Nunca foi máis certo que no caso dos ourensáns.

AQUEL RAPAZ...

E OUTROS RAPACES
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No para deternos como en una estación, al partir,
ni tampoco para golpear con la frente la tierra,
ni para llenarnos el corazón con agua salada,
sinó para caminar conociendo, para tocar la rectitud
con decisiones infinitamente cargadas de sentido,
para que la severidad sea una condición de la alegría
Para que así seamos invencibles.

Non sei se me serviron de algo as leccións de literatura de Rosa Puga, a filosofía de Fernando e Ramón, a
lingua da Martul (perdón pola coloquialidade)... Sei que vivo das Matemáticas de Diz-Lois, Amorín (pero
que chulo eras, machiño!) e Lourdes, da Fisica e Química do Boullon (perdón outra vez), un home delgado
con bigote que non lembro como se chamaba, e a Física de Marina. A lista das débedas é moito máis longa
cá das afrentas, e fixádevos canto menos pesan...
 Recordo a Naval -a ver se o chamo un día de estes, que hai demasiado tempo que non o vexo- e a Santi aínda
o estou vendo, á beira dos magnolios, vir cara nós abrazando a cabaza xigantesca  que lle acababa de dar a
Loli. Acórdome de Vaquero tocando cancións dos Beatles, e do libro con cancións de Dylan que me pasou
Rumbao. Lembro o ben que o pasaba con Pilina ó meu lado, e que nunca llo dixen. Tamén me acordo de
algunha estupidez que lle dixen a Ana Ortiz por conta dunha cousa tan absurda como un «paro activo».
Cousas dos tempos. Acabamos tomando copas de licor no Mecho,  algunha vez polo menos... Acórdome do
Chantada (cómo raio se chamaba?) e do día que nos botou de clase o Arias, xa preparando o selectivo... e eu
con estes pelos. Que digo? Pelos? Se xa non me queda un! E inda por riba paseime ó inimigo! Agora non son
máis ca un triste profesor, que para rematala, sabe que pesan máis, e sempre, as ofensas que as gabanzas, e
que se reparte pouco mel na escola e menos no instituto. Que sempre lembramos ó que nos amarga, e pouco
a quen nos alenta.
Supoño que o animo fúnebre é cousa da cantarena que me ronda a cabeza (foise o día, foise a noite/ foise a
miña mocedade). Pero teño antídoto. Un verso dun tal Millán Otero, que tamén é da quinta do 64 e seguro
que tampouco fixo a mili, que di:

Serás canto ames

Pois eso. Con certos túzaros non paga a pena nin gastar cuspe. Agora seino. Anque sigo sen esquecer. Por se
acaso.


