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A Entrevista da TVG

Estando na casa vendo o programa da TVG ¡”Que queiras, que queiras, que queiras
que non”!, que presenta os sábados pola noite Maruxa Vergara, soou o teléfono, collino e
escoitei unha voz feminina preguntando por mín.
_Boas noites! Está Gelo do Moure?.
_¿Quen pregunta por él?.
_Son Maruxa Vergara, a presentadora do programa da TVG¡”Que queiras,que queiras,que
queiras que non”!, e quería facerlle unha entrevista para este programa.
Eu, temendo unha vacilada de algunha coñecida miña díxenlle:
_!Déixate de caralladas e dime xa dunha puta vez quen es, si non colgo o teléfono!.
_Volto a repètirlle que son Maruxa Vergara da TVG e quería falar con Gelo do Moure!.
_Podes ser Maruxa da TVG como podes ser Maruxa santísima!Gelo do Moure son eu e ti
non es Maruxa Vergara, porque agora mesmo estouna vendo na tele, e non creo que sexas
tan  “espabilada”  para  estar  facendo  unha  entrevista  e  estar  falando  ó  mesmo  tempo
conmigo.
Oín ó outro lado do teléfono unha forte gargallada, e cando rematou de rirse díxome:
_E moita casualidade que esteñas vendo o meu programa, estos témolos grabados non son
en directo!.
Vendo a miña posible metedura de pata ata me puxen colorado estando eu só na casa e
pensei.
_Arre carallo que sería moita casualidade que fose ela, pero ninguén sabía que eu estaba
vendo ese programa, e maila voz que se oía polo teléfono pareceuseme moito á que estaba
falando na tele. Como levaba un cacho sen contestarlle díxome:
_Gelo estas ahí?, de verdade que son Maruxa Vergara, na vida a veces poden pasar estas
cousas, aínda que coste traballo creelas.
_Por que teño que creer que me queres facer unha entrevista, de donde sacaches o meu
teléfono?.
_Agora cho explico. Esta Semana Santa recorrín a zona do Ortegal buscando xente que me
interesase para entrevistar. Paramos a comer en Cedeira, gustoume tanto a súa paisaxe e o
ambiente que había que decidín pasar alí todo o día, ata atopar á persoa idónea.
Andivemos tomando algo polos bares, e coñecimos á pandilla do Lindo (boa xente por certo),
díxenlle a este o que andaba buscando e xa me dixo ríndose:
_O millor é meu primo Gelo! Agora mesmo ten unha exposición no Palacete.
Ata alí fumos, pero cando chegamos tí non estabas, aproveitamos para ver a exposición, e
estivemos filmando nela, esperamos por ti perto dunha hora, e en vista de que non aparecías
fúmonos, levando unhos libros dos que tiñas alí para regalar, que nos deu a rapaza que
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estaba cuidando a exposición.
Andivemos buscándote por Cedeira, e unha irmán túa díxonos que ías de viaxe( foi ela quen
me deu o teu teléfono ).
Ó dicirme isto, lembrei que por aquelas datas, collera unha tallada inmensa e tivera que estar
2 días na cama para recuperarme da resaca, por iso miña irmán lles dixo que ía de “viaxe”…
_Entón Gelo, creesme agora que me gustaría facerche unha entrevista?.
_Creerei! Pero a verdade que non me vexo eu de entrevistado! ¿E por suposto tamén me
ides filmar?.
_Claro!  é para o programa que estabas vendo,”Que queiras,que queiras,que queiras que
non”!.
_E como sería a entrevista?.
_Primeiro fago a túa presentación, digo quén es e a que te adicas, e logo vouche facendo as
preguntas que a mín me parece, e si consideras que algunha delas non queres respostala
dís: ¡ Desta pregunta paso!
_Bó, xa que tes tanto interés en facer a entrevista, acepto,non vaia ser que penses que teño
medo.
_Que alegría me das, agora o que temos que acordar é onde facemos a entrevista.Que che
parece en Cedeira?
_Paréceme ben, podemos asar unhas sardiñas e logo fasme as preguntas  que queiras.
_Iso sería de puta nai, e se é en San Antón do Corveiro mellor aínda!
_Estiveches alí?.
_Sí, foi despóis da Garita da Herbeira o que máis me impresionou de Cedeira, menuda vista
da entrada da ría!.
_Entón, ti dirás cando!.
_Que che parece o fin de semana que ven?.
_Por mín  non hai  problema, podemos quedar no Horreo,  o bar  que hai  na Praza Roxa,
coñécelo?.
_Sí, estiven nel. A que hora?.
_Ás once da mañán estarei alí.
_Nós imos ir 5 persoas,non habera problema pola comida?.
_Non, encárgome eu de todo, e despois facemos un escote.
_Vale!.
Colguei o teléfono, aínda non as tiña todas conmigo e pensei:
_Tamén, como sexa unha vacilada, coa cantidade de fillos de puta que hai, xa me estou
vendo con tódala comida no Horreo cagándome en Deus.
Despois de pensar así, veume a parte positiva simpática:
_Bueno, se veñen, ben,e se non, tamén, o que teño é que buscar a unhos pasotas coma mín
para que me axuden a asar as sardiñas, e a pagalas en caso que os da TVG non veñan.
Púxenme  en  contacto  cunhos  colegas,  faleilles  de  facer  a  sardiñada,  e  aceptaron  ó
momento.
Da entrevista non falei ren, por se acaso era unha vacilada, e ademáis tampouco mo ían
creer.
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Seguín  vendo  a  TVG,  e  alí  estaba  a  Maruxa  Vergara  entrevistando  a  un  de  Negreira,
preguntándolle se nese pobo había moito racismo.
Coma sempre deixei  voar a imaxinación, e xa me vín sendo entrevistado, respostando a
tódalas  preguntas  con  desparpaxo  e  precisión,  íame  subindo  o  ego  e  sentínme  tan
importante que dixen:
_!Carallo que ben me está quedando todo isto. Decátome cada vez máis que eu puidera
haber sido a ostia se non houbera perdido tanto tempo en bares( non me refiro a Estaca),
pero sí ós de:

¡Bares que lugares 
buenos para emborrachar,
no hai como una lona
de alcohol en un bar.

Pero pola crise
imos facer botellón,
na Igrexa de Cedeira
con bendita devoción.

Aproveito dende eiquí para reivindicar á Igrexa de Cedeira para disfrute da xuventude, que
poidan facer o que lles pete, sempre que a limpen e respeten o que alí dentro hai..
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Carnavalada Real

Martes de Carnaval día de descanso laboral,  levanteime a iso das oito da mañán, fixen
ximnasia e ducheime para espabilarme, saín da casa ás 9:30 o día estaba despexado e
parecía que ía quentar o sol.
Merquei a prensa e lín na portada :
¡ El Rey de España, posiblemente se encuentre en Galicia!.
Isto de “posiblemente” sooume a especulación.
_¡Ou está, ou non está!.
A verdade que a noticia pareceume unha “carnavalada” total dese medio de comunicación
(non vou dicir cal foi).
Tamén pensei sorrindo:
¡Pois se é certo que está, viríase a disfrazar!.
E xa lle dín voltas á imaxinación e vín a Juan Carlos I disfrazado de peixeira vasca, cun paxe
de peixe na cabeza, zocas e mandil, cantando aquela:
Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la orilla,
con la ETA levantada
luciendo la “artillería”
Vengo de prisa y corriendo
para que no apunten bien,
voy gritando por las calles
¡ Euskadi, de la Monarquía es! 
Tamén o vín disfrazado de negro cubano cunha camisa froreada,desabrochada e amarrada
cun nudo na cintura, e cunhas maracas estilo Machín dos primeiros anos, cantando:
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Cubanito soy señores
cubanito y muy formal,
que viva la “Monarquía”
aunque sea “Tropical”.
Apareceume logo de “andaluza”,cun traxe de faralaes verde e de lunares vermellos,  con
peineta chantada no moño, mantilla e castañolas( clavadiño á Martirio ) dicindo:
Por mi salud te lo juro
que eres pa mi lo primero,
y quiero a la Monarquía
porque dá mucho dinero.
Vino  de  mineiro  cun  quinqué  na  man,  roupa  de  traballo,  casco  e  un  pico  ó  hombro,
parodiando a Antonio Molina:
Soy minero
por tener mi corazón,
pensando en la “mina”.
Soy minero
por ser Rey de esta Monarquía,
con la mía Sofía.
Soy barrenero
porque a mi nada me espanta,
mientras me apoyen 
los militares y la “Gran Banca”.
Estívenme rindo un bó cacho e decidín disfrutar do día, montei no coche e fun ata o Seixo
Branco (isto está en Mera, no Concello de Oleiros).
Tiña a gasolina na reserva ( como sempre ) e cartos non levaba ren, ( para que os quero se
vou pasear), así razoa este human, e a realidade sempre é outra.
Cando estaba chegando a Mera como adoita pasar, quedeime sen gasolina, boteime a rir e
dixen para mín:
_ ¡ Que ben che estuvo, carallo ¡.
Púxenme fora do coche a disfrutar daquel soliño do inverno, por si pasaba alguén e paraba,
( decidín non parar a ninguén) tiña todo o día sen presa ningunha.
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Pasaron varios coches e eu como se nada, incluso me puxen a zouparlle pedras a unha lata
de Fanta que había por alí. A todo isto eran as doce da mañán, ó pouco oín un ruido como se
fose dunha moto de gran cilindrada .
Foise achegando viña a pouca marcha,e ó pasar ó meu carón parou.
Non me rín de milagre a gargalladas do tipo que viña na moto, por ser o primeiro que paraba
a socorrerme , hai que ter ovos, estaba disfrazado de Rey de España coa súa careta de
cartón , unha capa, e por riba do casco unha coroa.
Voltei a lembrar sorrindo, tiña razón o periódico de que “posiblemente” o Rei estivese por
eiquí, pero este Rei ou moito madrugou para disfrazarse, ou aínda non se deitou,
cando me dí o da moto sen se sacar a careta, cunha voz que me era coñecida:
_!Buenos días!, ¿necesita usted algo?.
_Ante todo moitas grazas por parar, é vostede o primeiro, sinceramente o que necesito son
cartos para mercar gasolina, non teño un céntimo, despois daríallos.
_En lo del dinero no le puedo ayudar, estoy como usted sin un céntimo.
_!Hai que carallo, que casualidade!.
_Si quiere le llevo hasta donde usted me indique.
Cada vez era máis coñecida a súa voz, pero non quitaba a careta.
_Pois se fai o favor, léveme ata a gasolinera de Mera que é a máis próxima, e alí xa me
arreglarei.
_Vamos suba a la moto, y hablando de todo un poco, que le parece mi disfraz?.
Naquel intre decateime da voz, era unha imitación perfecta da do Rei.
_A verdade que é o disfraz máis “real” que vín ata hoxe dunha persoa, ten vostede moita
imaxinación e humor.
Subín na moto, acelerou e en pouco tempo estábamos na gasolineira, baixei, él seguía coa
careta posta, e medio de coña agradecinlle o viaxe:
_!Moitas grazas Maxestade!
Ó dicirlle isto, sacou a careta e levei a sorpresa máis grande da miña vida, era o aunténtico
Rei de España dicíndome sorrindo:
-¡ No se merecen ¡.
Voltou a acelerar a moto coa intención de arrincar, e antes de que o fixera, repoñéndome da
sorpresa díxen:
_! Hei, invítoio a tomar algo ¡
Respostoume poñendo a careta, e coa moto xá en marcha:
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_ ¡ No le puedo aceptar, porque usted no tiene dinero y yo tampoco!
E así rematou a antroidada aquela, isto non llo contei a ninguén ata o de agora, porque sei
que non mo ían crer, e se agora o fago, é porque me dá igual que mo crean ou non
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 Como un cencerro

Agora que se está achegando o Antroido, lembro que por estas
mesmas datas fai anos tiven un encontro cunha xente que me
puido sair ben caro.

Xa teño costume dende neno de dicir  sempre a verdade, por
aquilo de,como me dicía meu pai:

_”Píllase primeiro a un mentiroso que a un coxo”.

Pero  tamén  hai  coxos  que  son  mentirosos,  precisamente
coñecín a un que as contaba seguido, a primeira mentira que
me contou foi esta:

_!”Eu non son coxo”,! o que me pasa é que teño “o nabo” tan
grande  ,  que  me  tropezan  nel  as  pernas  ó  andar.

Quedei tan abraiado que non dormín en toda a noite. Tamén me dixo, ó día seguinte:

_“Mira  se  o  teño  grande  que  cando  nacín,  a  parteira  pensou  que  tiña  dous  cordóns
umbilicais, e a punto estivo de cortarme o pintilín”.

A verdade e que cada vez alucinaba máis con aquel coxo mentiroso, xa me empezaba a
caer ben.

_“ ¿Sabes que me facía a mestra na escola cando ía en pantalón curto?”.

_ “!Nin puta idea!!.

Olláparo Blogue   2011/ 2012    
Camiño curto                                              9   



_”Poñíame na mesa de diante de todo,  quedábase cos ollos en branco e babeando coa
cabeza apoiada na mesa sen mandar facer ren, ata que algún compañeiro preguntaba”:

_”Doña Fermina, que facemos?”.

_ “Ide para o recreo!”.

_”Pero se rematamos de entrar”.

_”Hoxe hai recreo dobre para todos, o único que se queda castigado é o coxo”.

_”Para mín que era para poder verme o carallo toda a mañán, sen que ninguén a molestase,
como me chega ó chan”…

Esta mentira da escola gustóume tanto, que lle dixen que me contara outra.

_”Bueno, pero coa condición de que non fales disto con ninguén”.

_”Xúrocho por tódolos meus difuntos”.

Entón sentou nunha chalana, e facéndose o interesante, movendo a cabeza dun lado para
outro soltoume:

_” A mín, ós 15 anos leváronme meus pais ó Santo André de Teixido na tempada alta de
romeiros para que as mulleres que quixeran verme a ferramenta pagaran 1 peso e as que
quixesen foder conmigo 10 pesos. Nos dous meses que estivemos alí fixemos moitos cartos
por enseñalo, pero a  foder só veu unha, as outras tiveron medo da miña serpe “ pitón “. Esta
que se atreveu era de Chantada, e quería presumir de ser a máis “chantada” de Chantada.
 Disfrutou tanto aquela muller que se oían os berros de pracer dende a Garita de Herbeira, e
se non se oíron en Cedeira foi polo efecto Fohn, que non deixa pasar as nubes e aínda
menos os berros, para o lado de equí.

Aqueles berros despertaron ata ó Santo André e dixo que aquilo fora peor que o de Sodoma
e Gomorra xuntas, e que ía castigar a todo “Deus” meténdoios en salmoeira, por iso a xente
do Santo André e tan “salada”.

Ostiá, agora que me lembro, por culpa das mentiras do coxo, esquecín a miña historia, que
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ven sendo esta:
Un sábado de Xaneiro,fun pola tarde a dar un paseo ata o Parque de Bens da Coruña, facía
moito  frío e  había  pouca  xente,  o que sí  había  era un ruido fortísimo,  como se  alguén
estivese petando en chapas de ferro de diferente espesor, o ruido era algo así:

_! Clín,clon-clín-clon,clín-clon ¡

Busquei  de  onde  procedía,  pero  só  vín  a  unha  rapaza  cun  can,  e  díxen  para  mín:
_”Arre carallo, que cousa máis rara”.

Sentei nun banco, e o ruido empezou a medrar, como se lle deran máis volumen. Ó lonxe vín
unha figura que se movía a carón de onde estaba eu.

Decateime que era un home, e que de vez en cando levantaba un brazo, estaría a unhes
350 metros, entón o “clín-clon” empeceino a relacionar con él. Este home viña correndo por
unha pista do parque, na parte baixa deste hai como se fose un auditorio natural, con moito
eco . Cando estaba a unhos 100 metros vín que se lle movía algo que levaba na cintura, e
tiña na man do brazo que subía e baixaba un pau.

Decidín seguir alí sentado ata que pasara. Cando estaba a unhos 50 metros xa me decatei
que as cousas que levaba penduradas na cintura, eran as que facían aquel ruido infernal, e
no pau  tiña amarrado na punta unha tira de coiro, que facía estalar ó baixar o brazo. O estar
máis preto xa o vín todo claro:

_Era un tipo inmenso, vestía un chandal azul celeste, e por riba deste unha faixa cinturón de
onde penduraban catro cencerros, ó pasar por frente de mín fixo estalar aquela especie de
látigo, e quedóuseme mirando como dicindo:

_ ¡A ti que carallo che pasa!

Facía moito tempo  que non vía a un home tan forte, debía medir alomenos 2 metros, o pelo
rizado e largo, e a faciana con barba e colorada.

Pensei  para  mín(  non  fora  ser  que  me  oíse  e  me  dera  unhas  ostias)
_!Estás como unha puta cabra! E sorrín un pouco con precaución.

O can que había por alí coa rapaza non paraba de ladrar e correu detrás do tolo aquel, pero
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ó  chamalo  a  muller  parou,  aínda  que  a  intención  era  seguilo.
Pasou tamén a rapaza por diante miña, e deume as boas tardes, devolvinllas, e señaleille
coa cabeza hacia o “Sansón” dicíndolle, intentando facer un chiste:

_!Está como un cencerro!.

E contestoume  moi seria:

_!Como  un  cencerro  estará  usted!  Ese  es  mi  marido,  y  se  está  preparando  para  ir  de
Peliqueiro  en  los  carnavales.
Nada máis oír isto, veume á cabeza que estábamos en vísperas do Antroido e díxenlle:

_”Pois tes que perdoar, pero pensei que era un tolo ó velo con esa pinta e o ruido que fai”
_”Loco lo serás tu desgraciado, sinverguenza”

E empezou a chamar polo home

_”Ramón,Ramón,Ramón!,mira el tipo este que te está insultando.

A sorte que tiven foi que xa ía un pouco lonxe, e co ruido do clín-clon non oeu á muller, pero
esta non paraba de berrar e díxolle ó can:

_”Muerde Kim, muerde Kim”.

Non vai e me enzurra o can a filla de puta aquela, empezou a ladrar e a amosar os dentes,
levanteime dun brinco e díxenlle a berros:

_”Trabuqueime de tolo, a que estás tola eres ti”.

Botei  a correr costa abaixo co can detrás, sorte que me deu tempo a saír por unha das
portas do parque e pechala.

Alí estiven sen alento alomenos un cuarto de hora, oíndo os ladridos do can , mezclados cos
do clín-clon. Xurei por tódolos santos que xamais lle faría un chiste a xente descoñecida, así
vese ó demo en pelotas.
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Fernando Alonso

Andando  buscando  unha  pastilla  para  a  resaca  do  Anovello,  atopei  unhes
papeis,  despois de leelos vín que era a historia dun encontro que tivera na Coruña cun
excompañeiro do traballo, que facía anos que non vía
.
Conto esta historia tal e como foi, por aquilo que se pilla antes a un mentiroso que a un coxo.
Pero ó que íamos, o conto foi así:
Era o mes de Nadal de non sei que ano( non o lembro ), facía un frío que pelaba, diante de
mín camiñaba un home moi baixo e ancho. Fíxome moita gracia ó velo de espaldas, cun
atuendo llamativo e de moda
.
Este home non pasaría de 1.40 mts de estatura, ó primeiro confundeume un pouco , pois
penséis que era un chaval cun chaquetón deses modernos, e funme decatando pola anchura
que tiña que era un home.

Levaba posto un chaquetón tipo “tres cuartos” de cor azul celeste, e quedáballe abondo de
grande ( poderíase dicir que pas medras), tiña os puños do chaquetón dados a volta ata os
codos,  e  pensei  para  mín  sorrindo,  que  ovos  tes  e  que  guapiño  vas!
Ó irme achegando a él, fixeime que era a cazadora da Escudería Renault, na que corría o
asturiano Fernando Alonso
.
Decidín poñerme a carón del para verlle a cara, e ver que pinta tiña. Cando o conseguín
deume tanto a risa que tiven que agarrarme a él para non caer no chan, e berrando coma un
tolo díxen:

_  Fernando  Alonso,  Fernando  Alonso!,  fírmasme  un  autógrafo?
O  outro,  ó  verme  botouse  enriba  miña,  e  deume  unha  gran  aperta  berrando  tamén:
_Miguel, Miguel, hai Geliño!, canto tempo sen vernos!.

Era o Thachenko, un excompañeiro de traballo prexubilado.
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Dicíanlle así de alcume en lembranza daquel xogador de baloncesto ruso que medía 2.30 e
que lle levaba ó “ Fernando Alonso” 90 centímetros.

Pregunteille,  aínda  ríndome de  onde  había  sacado  o  “tres  cuartos”,  era  unha  auténtica
cazadora  Renault  con  tódalas  correspondentes  pegatinas  de  publicidade.  E  dixo  tamén
ríndose:

_ Non pensarás que a merquei?

_ Non home, non a ías mercar da talla XL co corpo que tes…

___ Collóns, déronma!, fixéronme unha aposta nun concesionario da Renault de que si  a
poñía todo o inverno era miña, e  aceptei ó momento, xa saín dalí con ela  posta, a mín que
carallo me importa que me quede grande, así tápame máis, pero o millor de todo é que por
onde paso veñen os nenos detrás de min chamándome Fernando Alonso como fixeches ti,
eu sei  que é para putearme pero pasoio de “puta nai”. Cando teño algúns nenos xuntos
fanme un corro, eles poñen o ruido do coche:

Run,run,rum,ruuuuuummmmmm

E eu fago as maniobras, métolle as marchas, dou un par de voltas a carón deles e saio
pitando a 200 por hora. Mira se empezo a ser famoso que xa me chamaron da TVG para
intentar entrevistarme , pero queren facer a entrevista ó mesmo tempo co “ Cañita Brava” ,
deben pensar que tamén son retrasado, estou pensando en aceptar e despois facerlles unha
trastada  das  miñas  no  plató,  como  vai  ser  en  directo  vounos  foder  ben.
Cada vez dábame máis a risa, e a el tamén,sabía que era capaz de facer calquera cousa na
TVG, ou onde lle petase, foi o tipo mais pasota que coñecín, traballei con él 25 anos.

_Miguel, lémbraste cando lle raxei as catro rodas ó director da empresa?

_Lembro, miúda investigación fixeran!

_Estívolle ben ó cabrón aquel, mira que dicirme que eu non daba a talla para estar nunha
empresa,  o  que  nunca  souben  e  si  se  refería  á  miña  estatura  ou  como  traballador
competente.

_E agora que máis ten,ó feito,peito!,fixeches ben,firmarasme un autógrafo antes de irte?
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_A ti os que queiras, pero que che poño? Fernando Alonso ou Thachenko?

_Ponme os dous, que eu ben os merezo!

Sacou un boli de tinta indeleble e na gorra que levaba para tapar a calva,estampou as dúas
firmas. Esa  visera aínda a  teño  e gárdoia como ouro en pano. Entón fixo  que poñía o
casco,”arrincou” o coche e saiu zumbando a toda pastilla., co brazo levantado facendo cos
dedos a V da victoria.

                        

O Cuponazo

 Residín na Coruña preto de 38 anos, vivía no
Barrio  de  Santa  Margarida,  ó  carón  da  Agra  do
Orzán, barrio obreiro, similar ó dos Castros ou o de
Montealto.
Alí estaba o Mercado das Conchiñas, na Praza do
mesmo nome, nesa praza hai un kiosko da ONCE (

c omo en case todas ).
Un  venres,  despois  de  facer  a  compra  para  a
semana, coa calderilla que me sobraba fun mercar

o Cuponazo.

Olláparo Blogue   2011/ 2012    
Camiño curto                                              15   



Diante de mín había un rapaz mercando outro, e preguntoulle ó cego:
_¿Cuanto vale el cupón?.
_ Dous euros e medio! Contestou o cego ( digo que era cego porque este home non vía
ren ).
Sacou do peto o rapaz unha pila de moedas , e botounas pola ventanilla. Non debía ter
máis, porque andivo revolvendo no peto.
_ Ahí tienes los dos euros y medio! y dame un cupón que termine en 9.
_ E como sei que van 2 euros e medio?.
_ Cojones, pues cuenta las monedas!.

Naquel intre mirei eu para as moedas e vín que non había ningunha dun euro, todas eran
pequenas, deume tempo a contalas, e vín que sumaban 2,20, e penséis para mín :
_¡Carallo, menudo pasota é este rapaz!, quérelle foder ó cego 30 céntimos, calei a boca
haber en que remataba a cousa.
Entonces vín que o cego comezaba a poñerse tenso, e berrando dixo:
_ ¿E cómo carallo queres que conte todas esas moedas pequenas co cego que estou?.
Non me quedou mais remedio que intervir:
_ Tes toda a razón! Dixen en voz alta.
_ Usted se calla la boca! Díxome o rapaz dándose a volta e enfrentándose conmigo.
Ata daquela non reparara na pinta que tiña de ionqui total, nunca me gustaron, son capaces
de darche un navallazo pola mínima cousa.
Deuse a volta e díxolle ó cego:
_ ! Esta es moneda legal, como las cuentes es cosa tuya!
O cego, ó escoitar a miña voz tranquilizouse e díxolle ó rapaz:
_ Bueno, ponme as moedas  na man e haber se as dou contado, e mira pola ventanilla para
irme dicindo canto vai.
O ionqui colleu as moedas e púxollas todas na man, nada mais facer isto o cego tiroullas con
forza á cara dicindo:
_ ¡Fillo de puta, agora mesmo poño a alarma e chamo á policia!
Nada máis dicilo, empezou a soar un pitido tan forte que alucinei, non sabía que os kioscos
da ONCE tiñan alarma.
O  chaval,lonxe  de  acolloarse,  empezou  a  darlle  patadas  e  ostias  coas  mans  ó  kiosco
dicíndolle ó cego:
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_ Me cago en todos tus muertos, como te coja por la calle te voy a sacar los ojos, ciego de
mierda!
E o cego, todo envalentonado, despois do que fixera, contestoulle:
_ Pois farasme un gran favor, así adiantaranme o transplante!.
Agachouse o ionqui, recolleu todas as moedas unha a unha e ó levantarse pillou dúas bolsas
que estaban no chan dicindo:
_ ¡Esta noche te quemo el negocio!.
Ó pouco apareceu a policía, cando xa había ó redor do kiosco unhas 50 persoas.
Aproveitei o mogollón de xente para pillar as bolsas da compra que tiña ó meu lado, cando
me decatei de que desapareceran.
Leváramas o ionqui, e eu pensando que eran del. Despois de lembrarme de Deus e de toda
a súa  parentela unhas 20 veces,  voltei  a  entrar  no mercado para repeti-la  compra,  con
lágrimas nos ollos pola rabia, cantando aquela de Albano :
¡ El 13 de Diciembre, Santa Lucía ¡
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O vento da viuvas

Xuro por Deus que todo o que conto eiquí foi certo, a parella da que falo é un matrimonio de
Cedeira, non digo quenes son porque se non a historia perdería todo o seu encanto, e de
seguro que non vos gustaría que dese os seus nomes.

Tamén xuro ( e xa é moito xurar pola miña parte tendo en conta que son ateo ) que foi a
primeira vez que oín falar do Vento das Viuvas. Xamáis o nomeou meu pai que foi mariñeiro,
tampouco outras xentes do mar de Cedeira, pra min que foi un invento do protagonista para
facer rir á muller.

O conto foi así:

Era sábado, madruguei e fun ata o paseo marítimo, había pouca xente, debía ser pola
hora que era, ou polo vento que facía,  ese vento mareiro do Nordeste que aínda que faga
bó día, métese no corpo, e vai un coma se fose medio en pelotas.
Diante de min ía unha parella que levaba boa marcha, cando vou andar sempre me gustou
atopar xente que lle meta un bó ritmo ( fanme de lebres ),e así sen pasarlles diante compito
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con eles.
A parella ía falando contínuamente e cada dous por tres partíanse de risa. Tiñan unha risa
moi contaxiosa , e expresábanse en galego.
Apurei un pouco a marcha e púxenme á súa altura , con ánimo de escoitar de que se ían
rindo para que me alegraran un pouco a mañán, e non polo feito de saber das súas vidas
( Deus me libre ).
Naquel intre díxolle o home á muller:
_ ¿ E qué me contas da cea de onte ? Menuda tallada apañou teu tío.
_  Home non digas iso !, tallada non tiña, estaba un pouco contento nada máis…
_ Sí, debeu de ser polo contento que estaba que cando marchou arrolou polas escaleiras
E ó dicir isto, o home botouse a rir con forza, cousa que me fixo rir a min tamén ( á calada ),
e contestoulle a muller ríndose tamén:
_ ! Xa sabes que non me gusta que me falen mal da miña familia !
_  E quen che está falando mal, ou non foi certo ?
_ Sí, pero déixao estar, que tí cando te pos a falar do meu tío, non paras !
_ Perdoa o que che dixen de teu tío, era unha broma para ver o que dicías.
_ Pois o que che digo é que meu tío ó lado do teu irmán é un santo, non bebe nada,
poderíase dicir que é abstemio.
Desta vez foi a rapaza quen se riu con moitas gañas ( e eu iao pasándo cada vez millor ).
_Esta sí que ma tiñas gardada,dixo él. E nunca me dixeras nada de meu irmán?
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_ E que querías que che dixera, dun home que ten un barril de 30 litros de viño Tinto Ribeiro
no salón, e que se arrima máis ó barril de viño, que á súa muller
Deume tanto a risa quer pensei que me oiran, tiven que botar a man á boca, e facer que
tosía.
_ Arrímase máis ó barril porque é mellor feito que a Dorinda, non pola bebida.
Voltaron os dous a rirse, e eu pensando cunha sonrisa de orella a orella: Hostiá, que xente
tan simpática,xa facía tempo que non me ría tanto, éstes sí que valían para ter un programa
na televisión, son bastante millores que Os Tonechos
Apuraron un  pouco mais o paso e eu tamén, non quería perderme por  nada  do  mundo
aquelas risas, estaban sentándome moi ben.
_ Mira que engordou túa cuñada, antes de solteira era coma un fío, cuidábase e agora debe
pesar 100 kg, e está fea coma o demo.
_ Pois por  iso bebe  meu irmán, díxome que para meterse con ela na cama tiña  que ir
borracho, e que unha noite beberan moito os dous,  e se puxeran a botar  un polvo,  e a
Dorinda deulle tantos bicos da quentura que tiña, que cando meu irmán se levantou ó día
seguinte, e foi ó cuarto de baño mirarse ó espello, non se recoñecía do pintada que tiña a
cara do Ribeiro Tinto que a Dorinda tiña nos beizos.
Desta vez as risas duraron 5 minutos, e a min aínda máis
_ Son moi boa xente, pero pasotas canto queren, teñen o piso mais alucinante que vín, nin
o Dali  pintaría un cadro tan surrealista como é ese salón, mira que poñer debaixo dunha
lámpara de bronce de 8 brazos, que valeu 1200 euros, o barril do viño, xa hai que ter collóns.
_ E logo que querías, que puxeran un piano, se non o saben tocar?
_ O único que lle falta a ese salón é un tabal de arenques, sería o mellor adorno que lle
podían poñer.
Aquí  pararon  e  arrimáronse  á  barandilla  do  paseo  marítimo,  para  poderse  rir  con  máis
gañas,e a min non me quedou mais remedio que parar, e facer que amarraba un tenis.
Xa perto de San Isidro dixo a muller:
_ ! Carallo que vento fai, e aquí neste lado aínda sopla mais!
_ ¿ Sabes como se chama este vento ?
_ ¿ E eu que vou saber ?
_ ! Chámase o Vento das Viuvas !
_ Pois xa me dirás por que ?
_ Porque cando van a pescar, os afeizoados á pesca que teñen unha lanchiña, e se lles para
o motor, este vento lévaos mar adentro, e alí morren todos…
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_ Coño, pois eu non tiven tanta sorte contigo.
_ E logo,tan mal me queres ?
_! E para o que vales !
_ ! Collóns, pois esta noite aínda che botei dous polvos.
_ Pois poideches botarme tres e non o fixeches .
_ Que cona tes, se me dixeches que parara.
_ Teño a mesma cona desta noite, pero xa está lavada !
Agora sí que tiven que dar a volta para que non me oíran as risas, e eles sentáronse nun
banco ríndose a máis non poder, a verdade e que estiven a punto de irlles pedir un autógrafo
a ese dous artistas, pero penseino millor, non fora ser que se riran de min tamén.
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