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HISTORIAS DE MULLERES
A min sempre me fixeron entender que eu
non podía ter ningunha relación afectiva.
De broma decía unha: “a ver se colles mozo” e
miña nai dixo: “si muller, era o que lle faltaba...”.
Como se pensara que unha muller coma min,
nunha cadeira de rodas e que non pode moito
non puidera ter unha parella.
Ata que fun a Coruña, a un centro, e tiven unha
relación. Ainda que todo o mundo me decía
que non, eu non fixen caso.
Eu tiña 26 anos, el tiña 16, eu xa ía en cadeira
de rodas, el tamén. Enamorámonos. A cousa
empezou un día que eu estaba cun rapaz
xogando e veu el e deume un bico. Ao principio eu non quería nada, porque miña nai
dixérame que non se me ocorrera andar con
rapaces. Pero logo foi o amor. Unha vez
díxome se ía a dar un paseo con el, todas as
rapazas decíanme que non fora, pero eu fun

igual. Entón bicámonos e quixémonos... Pola
noite buscábamos a forma de atoparnos,
ninguén o podía saber, se se entaraba o director, podía botarnos, íamos ás agachadas...
Durou uns seis anos polo menos. Logo marchei
do centro e de vez en cando, cando ía ver ao
meu irmán, disimulaba e decía que ía saudar ás
rapazas e aproveitaba para verme con el. Eu
quería volver ao centro para poder estar con el,
pero miña nai decía que meu irmán si podía
estar alí porque era un home, pero eu non.
Eu tiña unha foto con el, pero acabei rompéndoa, porque miña nai andaba fuchicando en
todo e para que non a atopara... Arrepíntome
moito de tela perdido.
Logo el marchou para outro centro e non
souben máis nada. Intentei atopalo polo
Facebook, pero nada.

