
OS CORVOS 

Cada outono  os días escurecen por negros nubarróns, as árbores tínguense de vivas 
cores e as criaturas propias destas datas chegan co frío e húmido vento que o asola e 
entristece todo.

Entre estas criaturas de tenebrosa procedenza atópase o corvo, segundo algunhas 
crenzas  “o rostro da morte encarnado nun animal”. Un animal caprichoso, cómodo 
entre o cambio de temperatura e as choivas otoñais; neste breve espazo o corvo 
necesita  alimentarse  con  calquera  cousa,   calquera…,  vermes,  carroña,  animais 
mortos e incluso a carne humana é do seu gusto. 

O  que  a  xente  non  sabe  é  que  o  corvo  pode  aproveitarse  dun  escravo  para 
alimentarse, pero son rumores….. ou non?.

Lila xamais voltaria ser a mesma que cando vivía seu pai, nunca esquecería o dia en 
que chegaron á súa casa os policías para levar o seu corpo que estaba colgado polo 
pescozo no salón xunto con unha nota breve que  dicía: 

- Adeus.

A tristeza dende entón asolaba a su vida.

Xa chegaba o outono e cada dia era máis escuro. Todos os  días era a mesma rutina, 
erguerse, almorzar,  ir cara a parada do autobús, despois estaba no colexio, volvía a 
casa, facía os deberes, deitábase e volta a empezar. Era nova no instituto e non tiña 
amigos, todo estaba baleiro  e a vida non tiña sentido para ela.

Acababa de cambiar a temperatura, nese mesmo momento, ás 7:00, Lila saía da súa 
casa cara a parada, cando sentiu un berro ameazante, potente e desgarrador, que se 
lle cravou na noca e decatouse de que estaba xunto a unha casa abandonada.Virou a 
cabeza lentamente cara a casa e alí estaban máis de cen corvos pousados no tellado, 
mirándoa fixamente e graznando sen parar ,e canto máis se alonxaba cara o autobús 
máis forte graznaban.

O resto do día transcurriu coma sempre, esa noite cando se deitou quedou durmida 
axiña e  soñou, soñou que se atopaba a poucos metros da casa abandonada. Mirou 
cara o outro lado da estrada e alí estaba seu pai de costas, chamouno e chamouno 
pero non facía caso e decidiu ir cara el, cando chegou xunto a el, deuse a volta e a 
su cabeza era a dun corvo!!!!

Graznoulle na cara, do susto caeu cara atrás e oíu o claxon do autobús, estaba a 
piques de atropoelala.Por fin espertou, estaba enchoupada en suor,  dispoñíase a 
abrir a fiestra para poder respirar e cando abriu as contras atopouse  coas caras dos 
corvos na escuridade peteirando nos cristais da súa fiestra. Pechou as contras nun 
vira vira e dexesou que todo fora un mal soño, pero era a realidade. Durante toda a 
semana pasou exactamente o mesmo  ata que as nubes grises comezaron a cubrir o 
ceo e aconteceu.



Lila saia da su casa pola mañá coma todos os días e …. de súpeto ,as luces dos farois 
apagáronse deixando a Lila  na mais fría escuridade sen saber cara onde seguir  o 
camiño.  E naquela confusión  oíu uns susurros e graznidos que non paraban pero 
estaba moi cansa para loitar e comezou a escoitar aqueles susurros, aqueles susurros 
de palabras maléficas e famentas.

Ela escoitaba e deixaba que lle penetraran na mente.

Ao día seguinte ergueuse, cunha gran enerxía e vitalidade. Cando ia cara a parada do 
bus, voltou a escoitar ese susurro.

- Teño fame.

Uns metros máis adiante estaba o vello señor Enrique, ela bondadosamente axudoulle 
a chegar á parada.Neste intre  el faloulle de que non tiña familia e no tempo que ela 
levaba alí era o mais parecido que tiña a unha amiga .

Aquela mesma noite soñou cunha moza que estaba co señor  Enrique, ela conduciulle 
ata a casa a abandonada e cando chegaron ao seu interior el preguntoulle:

- Que querías ensinarme?

Antes  de que este puidera rematar a frase ela cravoulle  unha machada no peito 
,cando viu a cara do ancián agonizante sacoulla e volveulla cravar repetidas veces 
ata a súa morte.Despois sacou un coitelo e arrincoulle os ollos satisfeita, lambendo 
os seus dedos tinguidos de sangue, e dixo:

- Xa podes comer.

Ao día seguinte e aínda afectada polo soño, observou que o señor Enrique non estaba 
e os seguintes días pasou o mesmo, tentou esquecer o seu soño pero aquilo era unha 
gran coincidencia.

Como consecuencia do seu soño  a súa conciencia non a deixaba descansar e decidiu 
ir á casa abandonada. Era una casa típica coma as das avoas e tías maiores. Todo 
parecía  normal  pero  entón  escoitou  uns  ruídos  que  viñan  da  cociña  e  decidiu 
achegarse a ver. Na cociña estaba un home tremendamente gordo comendo na mesa. 
Ela exclamou:

- Quen é vostede?, pensaba que a casa estaba abandonada.

Este sen parar de comer contestou:

- Esta abandoada?

E ela di:

- Supoño que non.



Non comera nada en todo o día así que ela estaba famenta. O home vendo a súa cara 
de fame díxolle:

- Podes servirte!

E ela non se puido resistir e comezou a comer .

- Non se pregunta que fago aquí?
- A verdade é que non, seguramente che enviou o corvo.

Ela sorprendida deixou de comer, dixera o que ela acababa de oír?.

De  socato fixouse  en que comía  coa  boca  aberta,  en ela  a  comida  retorcíase  e 
movíase, que era aquilo? Mirou cara o seu prato e miñocas e vermes caíans da su 
culler.

Ríndo o home dixo:

- O baño esta á dereita.

Ela correu con  náuseas e mareos. Despois de botalo todo dirixiuse cara a porta pero 
nela había unha muller que tiña nos brazos unha toalla con sangue e un coitelo:

- Que fixeches?

Dixo Lila cada vez máis asustada.A muller case en  estado catatónico dixo:

- A el molestábanlle os berros do meu bebé.

- A quen?

- Ao corvo.

De súpeto fixouse na bañera, estaba chea de sangue.

- Tiven que facelo!

Lila correu sen pensalo cara a saída da casa e xusto cando chegaba á porta  tropezou 
cuns periódicos vellos, fixouse na portada,aparecía esta mesma casa. “Unha muller 
mata o seu marido e o seu fillo dicindo que lle obrigara un corvo ,a muller suicidouse 
un día despois”

Aquel periódico era de 1983.

As seguintes dúas semanas soñou con mais e mais vítimas e cada día a finalizar o soño 
dicía:

“Xa podes comer”.



Aqueles  días  a  néboa  xa  se  presentara  e  o  tempo estábase esgotando,  a  choiva 
chegaría pronto.

Ese día Lila estaba no instituto cando uns rapaces dixeron que, Max o rapaz polo que 
ela estaba colada, esperáballe no patio, ela esperou no sitio citado e de súpeto Marta 
botoulle o bote de fabas por riba, toda fora una broma pesada.Cando volveu a casa a 
policía esta arredor da casa de Enrique. Encontraran o seu corpo despelexado nunha 
leira.
entón un horrible pensamento invadiu a súa mente. E se os soños eran verdade? .

Aquela noite voltou soñar. A rapaza estaba con Marta na casa abandoada e Marta non 
deixaba de ser teimuda, entón a rapaza, que Lila sempre vía de costas nos seu soños, 
colleulle a lingua e sacou unha navalla. Lila espertou, se o que vira esta a suceder 
debería evitalo de contado. Correu ata a casa e cando chegou Marta estaba tendida 
no chan e a rapaza tiña a lingua na man.Lila abalanzouse sobre ela e despois de unha 
gran liorta conseguiu cravarlle o coitelo.

Nese momento unha nube de sangue empanou a súa camisa, cravárase o coitelo. Ela 
era a rapaza, ela era quen cometía os  crimes,  ela era quen era controlada polo 
corvo. En o seu derradeiro alento de vida oíu dicir a o corvo:

- Por fin podo comer, xa estou satisfeito.

Marta morreu afogada no seu sangue e o corvo despois de comer marchou. Xusto a 
continuación comezou a chover.
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