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DE VOLTA
Francisco Castiñeira

Lerna colleu a súa mochila e mirou arredor. O apartamento estaba xa baleiro, non sendo unhas cantas
cousas e mobles que ían quedar alí. As mudanzas son unha tortura, pensou. Miro xurdiu do dormitorio do
fondo, termando en alto dun libro e dun DVD.
- Mira!
- Que vou mirar? -preguntou Lerna-. Arrómbaos aí nunha caixa, ou aquí na miña mochila.
- Non, non, non son nosos, pertencen á biblioteca. Esquecemos levalos de volta. O préstamo vence
mañá. Que parvos.
- Si. Que parvada, que hoxe nos mudemos de Regensburg.
- E hoxe é domingo. A biblioteca pecha os domingos.
Case cada sábado a parella adoitaba ir á biblioteca. No comezo, cando o seu alemán non era tan bo,
levaban emprestados bandas deseñadas e libros infantís para aprender a fascinante e á vez hostilmente
estraña lingua alemá. Máis tarde collían libros “de verdade” e filmes en DVD. Era un entretemento barato.
Teatros, discos, os típicos xardíns da cervexa, era todo caro de máis. E tampouco tiñan moito tempo para
saír, de todos xeitos.
Pero axiña descubriron que a cidade tiña moitas cousas que ofrecer de balde. Como pasear.
Camiñaban e camiñaban horas sen rumbo pola parte vella da cidade e polos parques. Sentaban nun banco
á beira do Danubio a ler. Despois ían para casa, abrían unha cervexa de trigo da terra e miraban un dos
filmes que trouxeran da biblioteca. En ocasións acudían a un cine da cidade vella, pero as máis das veces
só paseaban polas ruelas da cidade vella, a Porta do Este, o Matadeiro e todos os posibles lugares que o
turismo ignoraba. Considerábanse exploradores. Co tempo a cidade allea fíxose familiar, ía revelándolles os
seus segredos.
Lerna e Miro construíran una forte vencello con Regensburg, e agora abandonaban a súa vivenda e a
cidade. Unha nova vida comezaba.
- Que mal -teimou Miro-. Seguro que nos multan.
- Por suposto, a Policía Internacional Bibliotecaria -Lerna riu-. Non esaxeres, Miro. Alá ao chegar
poderemos enviar o libro e a película por correo.
- Claro… Veña, logo. Temos que marchar.
Fóra ía frío, o outono remataba. Pero eles xa non vivirían un novo inverno na cidade. Calados,
acadaron o coche, ateigado de cousas ata arriba, pero que non supuña senón unha pequena parte das súas
pertenzas. O resto enviaríase máis tarde.
O sol da mañá iluminaba morno os tellados. O día comezaba. Tiñan unha longa viaxe por diante.
Antes de entrar no vehículo, Lena rompeu o silencio.
- Xa falaramos disto moitas veces. Queríamos volver, a morriña… e logo veu esta oportunidade, na
nosa terra, preto da nosa familia…

- Xa sei…-asentiu Miro-. Eu tamén quero regresar. Pero malia todo… farei todo isto de menos. Que
parvada, non?
- Non. Non é unha parvada en absoluto.
El abriu a porta do automóbil, pero Lerna vacilou. E propuxo:
- Sabes que? Agora podemos ir pola Ponte de Pedra ata Haidplatz e botamos o libro e o filme na
caixa de correos da biblioteca. Así quedan devoltos.
- É iso posible?
- Por suposto. Un pequeno paseo de despedida. E logo volvemos ao coche e marchamos.
Miro pechou de novo a porta do auto. Sorriu.
- Vale. Pero bulindo.

