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BRANCAS NUBES 
     Daniela Rey

Aquela mañá, velozmente abrín os ollos, estrañado, pois non era normal o que acabara 
de acontecer. Habitualmente, primeiro abría un ollo, logo o outro. Pero hoxe, levantantárame 
con  ánimos infantis, coma cando eres neno, e nin sequera lle dás tempo de soar ao reloxo 
para ir ao colexio

Despois dunha desperezadora ducha almorcei forte, esperanzado de que un bó día esperábame. 
Coma un lóstrego saín á rúa, a xente observábame divertida, pois comportábame coma se 
de un neno se tratara.

Cheguei á estación de autobuses,e espertei, desta volta de verdade … Que facía eu alí? Entón 
…¡acordei!, non sei para que a miña aloucada imaxinación montara tanto balbordo, tan só 
tiña o coche a amañar polo que, por segunda vez, tiña que viaxar en autobús. Sinceramente, 
non recordaba os detalles daquel viaxe, pois aínda era pequeno, tería ...nove ou dez anos.

Viaxaba pegado á ventá, algo inquedo, pois as paisaxes pasaban rápido, e a miña 
curiosidade intentaba alcanzar a velo todo. Meu pai, en troques, dicía que iamos moi 
despacio, impacientábase. Coma todos os adultos, quería chegar sempre primeiro. Despois 
somos nós os competitivos!.

O que tamén ocorría, era que a meu pai non lle sentaban ben as viaxes longas, e mareado 
e pálido, pedíame que lle cambiara o asento. Aínda que, parecíame, que mirar pola fiestra 
non era a maneira de sandalo. Pois creo eu, que un libro, un asento, ou un dos pasaxeiros 
durmidos, estaban mais quedos ca paisaxe.
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Recordo aquela viaxe coma un dos momentos aburridos que vivira, pois, ademais de min, 
non había mais nenos. Todos os demais pasaxeiros eran xente seria, aburrida, e a que por 
encima de todo, segundo meus pais, había que o respetar polo tanto a que non había que 
molestar.
O que fixen, foi separarme do meu pai, e poñerme no asento contiguo, coa proposición 
de intentar localizar elementos interesantes daquela paisaxe. Despois dun bó rato, atopei 
unhas poderosas montañas, altas, fortes, que semellaban que cortaban o ceo. Tamén observei 
cantidade de pequenas árbores, que semellaban manchas de tinta nun papel verdoso.

Intrigado observei mellor, intentei procurar algún animal. O único que logrei albiscar foi 
un pequeno gorrión que voaba despistado. Cando estaba a piques de renderme, e o sol xa 
comezaba a ocultarse por detrás daquelas impoñentes estatuas de pedra, pasou voando por 
enriba do autocar unha fermosa águia. Ilusionado corrín a despertar a meu pai, que por 
fin quedara durmido, pero unha señora freoume.
 
Expliqueille, que perto había unha águia, pero, sen nin sequera comprobalo, dixo que era 
tan imposible coma se un cocho voara. Polo que abandonei a misión.

Impulsado por demostrar o que vira, mirei ao ceo e,…. alí encontrei o entretemento, vin 
coma un tren de dous vagóns corría polo ceo, como se transformaba en alegres sorrisos, 
ata descubrín una man branca, pero que non puiden alcanzar.

Cando a miña ilusión volvera, aquela insoportable señora interrompeume, xa chegáramos 
ao final do traxecto e tiña que desertar ao meu pai. Aínda que esa razón non me parecía 
tan importante.

Baixei do autobús e encontreime na parada onde agora me situaba, polo que coma un 
neno pequeno xa chegara.
Achábame medio durmido, cando … subín atropeladamente ao autobús. Sentei xusto no 
lugar onde de pequeno sentara, e sen demorarme no demais observei a paisaxe. Encontrei 
aquelas montañas que tanta fascinación crearan en min, pero agora víaas coma un 
elemento máis. Localicei tamén aqueles arbustos que agora non eran máis que maleza, 
pero que foran parte da miña colorida e alegre infancia.

Enfrenteime ao medo de non ver nada nas nubes, e suspirei aliviado cando nunha  vin  
aquela  man  inalcanzable,  e  sorprendinme  falando  co  señor  do asento contiguo 
para preguntarlle que ía naquela nube. El respondeume con palabras formais, que o único 
que se vía era una mancha gaseosa de cor branco crema. O que aclarou as miñas dúbidas.
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Cando xa estaba acercándome á miña parada, descubrín aquel cocho voador, o que a 
señora reclamara coma imposible, virao, demostrando así que aquela águia  existiu de 
verdade.

Baixei  da  parada  adormilado,  e  encontrei  as  verxas  pechadas  da  miña 
empresa. Decateime de que non había ningún coche e … recordei! Era domingo, e hoxe non 
ía a traballar!

Parei a pensar que non soara o reloxo, que despertara eu coa inercia, que perdera a tarde, 
e sen esperanza de nada mellor que facer, botara unha sesta, intentando así disuadir as 
penas, aínda que isto só funcione na infancia.

Abrín os ollos sobresaltado, todo fora un soño, co que conseguira rememorar a miña feliz 
infancia, na que todo era interesante, os porqués da vida, e non importaba o “qué pasará”. 
Aínda eran as dúas da mañá do domingo, e arelaba o meu pasado pola morte de meu pai.


