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TANTA FELICIDADE 

 

Tanta felicidade deitaba sobre a vida pasada a mesma luz que deita 

sobre o mar o solpor. Non había queixa no seu silencio, mentres 

contemplaban o retroceso da fraga dende a solaina da casa. Non falaban a 

penas nas horas serodias da tarde; o necesario fora dito. No ocaso non 

ventilaban os problemas, calculando que non quedaba tempo para 

padecelos. Miraban cara a adiante pero non esperaban polo futuro. Nas 

recentes tardes comentaban sen alborozo a afluencia dos esquíos nos 

arredores da casa. Para que os animais se achegasen máis, el decidiu 

porlles comida. A ela tanto lle tiña, asistía cerimoniosamente ao festival de 

movementos del para distraer os días. Ela só miraba, sen mostras de 

apercibimento, o espectáculo crepuscular. Algunhas horas –moitas quizais- 

pasábanas sentados mirando crecer a herba, sen outro sinal de vida que as 

viaxes dos ollos entre un punto e outro da inmediata paisaxe. 

El pensou un mediodía levado polo tedio, que chegara a hora da 

recapitulación. Pensou confianzudamente que antes de botar a palabra fin 

tralo último renglón da historia, faría falta algunha síntese. Motivado así por 

un ánimo certamente científico, deu en relembrar os acontecementos do 

pasado e quixo primeiro pensalos e logo coleccionalos en estricta orde 

temporal para non ter que empregar grandes esforzos en achicar as lagoas. 

Unha tarde, despois de ter recuperado algunhas horas de sacrificios, 

decidiu preguntarlle a ela se recordaba a praia que os dous camiñaran con 

pernas aínda robustas. Ela non fixo acenos de recoñecer e el, por exhibir a 

memoria, relatou a viaxe completa descalciños pola area, as algas chegadas 

coa  preamar e as rochas altas resistindo o embate incansable das ondas. 

Permaneceu ela co impasible ademán da ignorancia mentres el interpretou 

o silencio como falta de acordo. Obstinouse o marido en narrar con vigor 

aquelas horas de felicidade máis fogosa cá do presente, adobiando a flor da 

historia como un preludio do agora. Cubriu as fallas con verbos e os detalles 

con adxectivos e, na debilidade do recordo, apuntou que quizais aínda 

estarían a tempo de regresar a aquel paraíso, sentarse outra vez sobre a 

area mollada a esperar pola preamar. 

El avantou os muros do feminino olvido e adornou o recordo con toda 

sorte de detalles –eu ía de gris e ti de azul-, subliñando cada precisión coa 
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consistencia necesaria da voz para demostrar que aquelas non foran horas 

vas porque permanecían claras na súa memoria como forman as batallas 

nos libros de historia. 

Por acentuar o carácter romántico, e porque coincidía coa intensidade 

vermella do solpor, recordou con voz de poeta antigo a cor intensa dos 

labios que lle ofreceu aquela mañá gloriosa da súa vida: rompe o mar 

contra as rochas como rompen os amores contra o ventre. Ela, finalmente, 

ergueuse sen dar palabra e entrou na casa. El entendeu que a emoción non 

lle permitira outra cousa que o silencio, atribuíndo a retirada a un sinal de 

feliz derrota. Volveu ela ferozmente armada co coitelo de matar e sen 

mediar outro xesto cortou nel a xugular da infidelidade.  
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