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C a p í t u l o  1

—Este ano non vai haber sementeira, antes de che-
gar Santo Tomé, cando as derradeiras neves se fundan 
coa nai Terra, ningunha ánima viva volverá pasar pola 
verea vella que nos trae a Abuín.

A vella revirouse cos ollos en branco cara á multi-
tude xusto despois de ditaminar aquel escuro presaxio. 
Unha longa maraña de cabelos grises encadraba o seu 
rostro pregado; a boca desdentada perdurou aberta du-
rante moito tempo despois da fala, nun grito mudo que 
espavorecía aínda máis que a súa cara malfeita; os bra-
zos estendidos, coas mans trementes tentando acadar o 
ceo, amosaban poderosos símbolos máxicos que orna-
mentaban as súas palmas, debuxos de alheña con formas 
elípticas que remataban en sinuosas espirais coroando 
cada un dos seus dedos. Eses mesmos motivos adorna-
ban tamén a súa vestimenta, un brial sinxelo de la, sen 
tinguir, que recollía na cintura con varias voltas dunha 
grosa cinta de coiro.

Unha lixeira brisa que chegou desde o Leste varreu 
a aldea co seu alento xeado, alporizou con furia os cabe-
los da bruxa e deixou sen eco durante uns breves intres 
o queixume dos piñeiros, que loitaban contra o vento no 
cume da montaña. 



10

Unha muralla de vigorosa vexetación, que medra-
ba emburrullada nas ladeiras da serra, rodeaba aquela 
conxunción de pequenas casas situadas no punto máis 
profundo do val. As vivendas erixíanse de maneira orde-
nada arredor dunha pequena praza que tiña a súa orixe 
no adro da igrexa, unha sinxela construción de pedra 
coroada por dous altos campanarios que custodiaban a 
imaxe dun santo na súa parte central.

Polo cemiterio, situado detrás da igrexa, decorría un 
estreito sendeiro que desembocaba a escasos metros nun-
ha lixeira elevación do terreo e culminaba xusto no punto 
onde se atopaba predicando aquela adiviña. Sen que nin-
gunha outra verba saíra dos seus beizos azulados, a bruxa 
esbarrigouse de súpeto sobre a terra enlamada e quedou 
completamente inerte, como se estivese morta.

O leve murmurio que xurdiu das primeiras filas da 
congregación, que agardaba naquel amencer arredor do 
penedo para escoitar o ditame da agoireira, medrou de 
forma progresiva ata converterse nun batifondo de aterra-
doras exclamacións, que acalaron co seu clamor o inter-
mitente ruxido do vento. Escoitáronse incluso algunhas 
queixas de indignación porque non debía ser esa a pre-
dición que esperaban da bruxa. Quizais só querían saber 
se a colleita dese ano ía ser abundante para proceder á 
construción de novos silos, ou se as choivas caerían arreo, 
o certo é que se vían algunhas caras de desgusto entre a 
maioría, dos cales, os mais, se amosaban espantados.

Unha rapaza miúda achegouse correndo ata onde se 
atopaba a meiga inmóbil, os pés descalzos non parecían 
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acusar a dor que debía producirlle pisar naquelas pedras 
bicudas; o cabelo dunha rara cor albina caíalle liso so-
bre as costas ata chegar á cintura, e cando se axeonllou 
para escoitar o peito da muller que aparentemente non se 
movía ao respirar, esparexeuse sobre a lama coma unha 
cortina de liño branco ao seu arredor.

—Avoa, esperte por favor, avoa… –a rapaza parecía 
ignorar o barullo que medraba na ladeira do cemiterio, 
falaba con voz paseniña, nun ton suave que máis que pre-
ocupación parecía transmitir certa irritación–. Avoa, non 
me faga isto, pola Nai Terra…

Deulle unhas palmadas na meixela e abriulle as pál-
pebras, primeiro unha e despois outra. No interior das 
súas concas, grosas veas purpúreas sucaban os globos 
amarelentos e conformaban diminutos camiños de san-
gue en busca dos iris perdidos. A nena fregoulle os ollos 
con suavidade cunha masaxe circular, e abriu de novo as 
pálpebras para comprobar que a impenetrable mirada 
azul da avoa retornara ao seu sitio. Volveu aplicar a orella 
ao peito, pero no seu rostro contrito todos puideron ler a 
mesma mensaxe funesta. 

Chamou por ela, unha e outra vez, ata que os seus 
berros traspasaron os lindeiros da aldea, e axitou aquel 
corpo voluminoso coa forza do desespero, inexplicable 
doutro xeito para unha rapaza tan pequena. Pero a vella 
non se moveu.

Os presentes enmudeceron a medida que medraban 
os salaios da rapaza. Emitía un lamento agónico, seme-
llante aos ouvidos dos lobos que resoaban no crepúsculo 
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das noites de lúa chea, un son aterrador que parecía pro-
vir do inferno das ánimas. Transmitía unha dor profunda, 
tan intensa que ourizaba a pel cun calafrío de inquedan-
za. Algunhas nais apremaron con forza os seus meniños 
contra o peito, un grupo de mozos, que se atopaban máis 
afastados, facían comentarios en voz baixa e mirábanse 
de esguello con solemnidade, sen ningunha intención de 
achegarse ao alto do cume. Os máis vellos e sabios, aque-
les que xa estaban preparados para saír a labrar os seus 
campos, agardaban coa mirada presa no susto o decorrer 
dos acontecementos nunha tensa calma, mentres perma-
necían fortemente agarrados aos mangos dos sachos, listos 
para dar comezo á xornada.

Xurdiron desde a multitude esporádicos saloucos de 
condolencia, uns poucos acenaban de pena coa cabeza, 
algunha bágoa fuxitiva aflorou tamén aos ollos de varios 
campesiños profundamente conmovidos coas lembranzas 
dalgunha coita recente. Xusto entón, coincidindo co res-
plandor dun lóstrego que estalaba entre os piñeiros, un 
potente ronquido escapou da gorxa entumecida da vella e 
resoou en todo o val viaxando co eco afónico do vento.

Elevouse un salaio común de alivio ante a milagrosa 
resurrección da agoireira, pero ningún dos presentes se 
atreveu a achegarse para consolar á cativa que continua-
ba de xeonllos, recostada sobre o peito da avoa. 

A brisa parecía envolver o seu cabelo branco nun 
remuíño de algodón de azucre, as follas dos carballos 
pegábanselle no peito ao querer escapar xogadoras do 
vendaval furioso, antes de emprender o voo cara ao máis 
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profundo da fraga que rodeaba a pequena aldea. A nena 
parecía un anxo durmido, doce e inocente, pero esta 
imaxe idílica desapareceu tan pronto abriu aqueles in-
quietantes ollos transparentes, que atravesaron o xentío 
coa forza dun raio ao sentirse increpada por unha voz 
esixente. 

—Eh, rapaza! –un mozo graúdo axitaba o sombreiro 
de palla para darse a ver–, que quixo dicir Sibila con que 
van acudir as ánimas, se este ano non neva?

O home pareceu encollerse dentro da peliza de coiro 
que lle cubría os ombreiros ao sentir como se pousaba 
nel a xélida mirada, aferrouse ao sombreiro que levaba 
nas mans e apremouno contra si, facendo del un escudo 
imaxinario. Un sorriso estúpido apareceu entre os beizos 
trementes, vencido pola forza que transmitía unha soa 
ollada daquela nena. 

—Non, parvo –o seu compañeiro deulle un pequeno 
empurrón con xesto de superioridade–, dixo que este ano 
non vai nevar ata despois de Santo Tomé.

—Que dicides! –unha voz de muller atrapou a aten-
ción da rapaza desde o outro lado da aldea–. Dixo que hai 
que sementar antes de que neve, senón viran as ánimas 
atormentarnos por Santo Tomé.

Comezou unha forte discusión entre os presentes que 
non se poñían de acordo sobre cal fora exactamente a pre-
dición da adiviña, unha disputa que foi subindo de ton a 
medida que se quentaban os ánimos e ían esquecéndose 
da presenza da cativa.

—Basta! –berrou a rapariga dos cabelos brancos.
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Ergueuse do chan con xesto enérxico e enfrontouse 
os seus encrespados veciños. Os ollos aínda lle relucían po-
las bágoas derramadas, pero endureceron pouco a pouco 
mentres enxergaba os rostros de todos aqueles homes e 
mulleres que alporizaban na ladeira sen lograr unha avin-
za. En poucos segundos, o barullo decreceu a medida que 
se sucederon as coteladas ata quedar convertido en pouco 
máis que un lixeiro murmurio.

A rapaza volveu a vista cara á avoa que seguía ron-
cando na lama e despois fixouse no regueiro de sangue 
que caía desde a ara de pedra que presidía aquel curioso 
lugar. Unha apertada alfombra de lique recubría os chan-
zos que ascendían ata o cume daquela elevación natural, 
semellaba unha pequena pirámide de terra e pedras co-
roada por un sinxelo altar de sacrificios, onde descansaba 
o corpo destripado dun añiño branco que fulguraba entre 
todo aquel sangue derramado.

Achegouse ata alí e mirou con decisión dentro do ca-
dáver do animal. Remexeu co dedo nas entrañas aínda 
fumegantes con mostras de preocupación e, despois dun 
anaco de inquietante silencio, dirixiuse cara ao xentío. Le-
vaba os beizos apertados e retorcía un trapo imaxinario 
entre os dedos das mans, pero a súa voz resoou con sereni-
dade e contundencia mentres emitía o aciago ditame.

—O oráculo di que este ano imos ter mala sorte e 
non haberá boas colleitas.

Despois duns instantes de interminable mutismo, a 
rapaza volveu falar; esta vez un pouco máis baixo.

—Xa podedes marchar.
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Pouco a pouco os paisanos, xa conformes, obedece-
ron e foron deixando deserto o sendeiro que morría no 
penedal, mentres os primeiros raios da luz do día se abrían 
camiño nun ceo tinguido de cor escarlata e anunciaban 
unha excelente xornada para o traballo nas eiras.

Un mozo observaba con atención as dúas mulleres 
desde a casa máis lucida da aldea, situada xusto a carón 
da igrexa. Aquela estrutura de dous pisos destacaba en-
tre todas as demais vivendas pola solidez da construción, 
conformada por robustas canterías de pedra cicelada con 
caprichosos debuxos que daban ornamento a súa cachote-
ría. As demais casas, máis pequenas e sinxelas, construídas 
en pedra e barro, distribuíanse pola praza e rodeaban un 
solitario cruceiro, punto de encontro das catro pequenas 
rúas que confluían naquel lugar. 

Na queixada lucía unha barba rara, sen mostacho, 
así que non debía ser moi vello posto que a maioría dos 
homes adultos presumían de longas barbadelas, aínda que 
si amosaba unha abondosa cabeleira de recio pelo escuro, 
lixeiramente ondulado, que recollía cunha cinta de coiro 
no alto da testa. 

Era un home belido, a súa expresión mentres miraba 
cara á costa, era grave e circia, pero, á vez, inmensamen-
te doce; tan só unha mácula naquel rostro anxelical lle 
outorgaba un aspecto estraño que rompía coa harmonía 
dos seus trazos, tiña un ollo de cada cor, o dereito era dun 
azul intenso e fermoso, mentres que o esquerdo aparecía 
cuberto cunha espesa catarata purulenta de cor esmoreci-
da, gris e opaca, que lle daba certo aire sinistro. Aínda así, 
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era difícil apartar a mirada del. Agardou que marcharan 
todos os seus veciños para achegarse ata o alto do pene-
do. 

Na ferinte soidade do cume, a nena desprendeuse 
por fin da súa ousadía e regresou abatida a carón da adi-
viña. Axeonllada aos seus pés, desafogaba en saloucos in-
termitentes a intensa magoa. 

—Maia, non chores, xa sabes como é isto, dentro dun 
pouco espertará e xa non se lembrará de nada –a voz do 
mozo era ronca, profunda, pero atenuada por un acento 
suave que lle outorgaba unha cadencia embriagadora.

Ela non se inmutou; deixou que o rapaz lle botara 
unha man polos ombreiros e permitiu que o seu corpo se 
refuxiara durante un intre na calor daquel regazo.

—Axúdame a levala para a casa, Xoel; aquí vai co-
ller frío.

A rapaza sorbía os mocos da choremia con cada 
palabra, os seus ollos carentes de perfebas, miraron su-
plicantes cara ao rapaz, que sen moito esforzo ergueu 
a vella e botouna nas costas, obedecendo así os seus 
desexos. 

A casa onde se dirixiron estaba bastante afastada da 
aldea. Erixíase solitaria nunha elevación do terreo, pro-
texida polo leste por un xigantesco penedo que lle servía 
como muro de carga. Era unha casa de aspecto pobre, de 
pedra sen recebo, o tellado de codeso moi preto que, ben 
seguro, non deixaba pasar unha gota de auga cando cho-
vía arreo, pero non parecía un fogar acolledor para pasar 
as frías noites de inverno. 
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O camiño para acceder a ela era irregular, así que o 
mozo tivo que sortear multitude de pozas ata chegar á entra-
da. Un enorme lobo prateado gardaba o limiar, os ollos ama-
relos craváronse neles e de inmediato ergueu o seu poderoso 
corpo con actitude ameazante, para advertir aos intrusos que 
ninguén ía traspasar aquela porta sen o seu beneplácito. 

Xoel freou a súa camiñada impresionado pola altura 
do bicho, que case lle chegaba ao sobrazo, era un animal 
inmenso. Cando o lobo gruñiu e amosou os dentes afiados 
e bicudos que sobresaían da maxila, dubidou un instante 
e pareceu a piques de soltar o seu fardo e retirarse por 
onde viñera.

—Senta, Cuzo –ordenou a nena; deseguido a besta 
pousouse sobre as partes traseiras e baixou a cabeza en ac-
titude submisa. Ela acariñoulle as orellas como se fose un 
gatiño manso e o lobo ouveou suaviño para corresponder 
ao afago.

—Este bicho dáme arrepío –dixo Xoel mentres evi-
taba mirar directamente os ollos do cánido–. Non podes 
amarralo?

—Cuzo é completamente libre, non entende de ca-
deas, se quere marcha e se quere queda. –Maia volveu 
aloumiñar o animal e sorriu por primeira vez con desafec-
tación–. Non temas, non che vai facer dano.

O rapaz pasou tremendo polo lado do lobo e em-
purrou co ombreiro as táboas escanastradas que daban 
acceso ao interior da vivenda. Depositou a vella no chan, 
sobre unha morea de palla seca que servía como improvi-
sada durmideira.
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O interior era tan miserable como aparentaba no seu 
exterior, á parte de ser evidente o mal olor que flotaba no 
ar, xa que ambos rapaces engurraron o fociño cun ace-
no involuntario de profundo desagrado cando cruzaron 
a porta.

As paredes estaban negras polo fume do fogar e o 
chan era de terra, cuberto apenas por uns farrapos no lu-
gar que probablemente dedicaban ás comidas; toda esa 
zona estaba emporcada con extensas manchas escuras e 
pegañentas, e restos de algo que un día puido ser comes-
tible. Colgaban das paredes unha morea de utensilios de 
cociña de diversos tamaños, máis ou menos limpos. Nun-
ha esquina podía verse un balde de madeira cheo de auga 
na que flotaban, liviáns, algunhas moscas afogadas.

Mentres Xoel trataba de arrombar os gastados ósos 
da vella no incómodo leito, Maia trasfegaba cunha bol-
sa de coiro que colgaba dun ferro cravado na madeira, e 
murmuraba acerca da excesiva dose que tomara a avoa 
da apócema que utilizaba para poder ver o futuro. Sacou 
da bolsa uns obxectos pequenos de cor clara e saíu ao ex-
terior, onde xa empezaba a apremar o sol para escorren-
tar o orballo daquela mañá tan fría.

O mozo saíu detrás dela e esperou a que rematara 
de preparar o seu santuario. Mentres miraba de esguello 
como adurmiñaba o lobo na soleira da casa. 

Maia estendeu sobre a herba un anaco de pel cur-
tida, de bordos irregulares, no cal aparecía debuxado un 
círculo cunha marca heptagonal gravada a lume xusto no 
medio. Sentou e pechou os ollos. Axitou aqueles obxectos 



19

que collera na bolsa de coiro e tirounos ao aire mentres re-
citaba algún tipo de salmodia. Soamente tres caeron den-
tro do círculo, eran elementos de catro lados marcados no 
centro con números de cor vermella.

4 –1 –1
Maia recolleu contrariada todas as tabes e volveunas 

axitar na súa man miúda. Lanzou outra vez, e outros tres 
obxectos caeron dentro do círculo queimado.

4 –1 –1
—Non pode ser –murmurou.
Repetiu a operación unha terceira vez, e de novo vol-

veu sacar o mesmo resultado.
—Que ocorre? –preguntou el, mentres se acubillaba 

ao seu carón.
—O agoiro da avoa é certo, as tabes de adiviñación 

non menten. Non vexo máis que dor, mala sorte e des-
graza para todos nós –o rostro de Maia aparecía contraí-
do nun xesto de desolación; nos seus ollos albiscábase o 
refulxir das bágoas e a súa fronte engurrábase alí onde 
normalmente deberían lucir as cellas, que no seu caso non 
eran máis que unha finísima liña de pelusiña branca. 

—Non pode ser tan malo, estás segura? –preguntou 
Xoel, mentres observaba con interese aqueles ósos espa-
rexidos polo tapete e nos que só enxergaba un montón de 
números dispostos ao chou.

—Acaso dubidas de min despois de tanto tempo? 
–Maia borrou o resultado do taboleiro cun xesto furioso 
da man; algunhas das tabes foron caer por fóra, preto de 
onde durmía Cuzo con placidez.
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Como ela non fixo amago de levantarse para ir a re-
collelas, Xoel salucou profundamente e despois estirouse 
no chan para tentar acadalas coa man moi amodiño, 
unha a unha, mentres Maia sorría en silencio e observaba 
como o seu amigo se enfrontaba con valor á proximidade 
da besta.

—Ademais –continuou ela, mentres erguía un pouco 
a voz– nas tripas do año o sangue estaba callado; non hai 
dúbida, algo terrible vai pasar.

O lobo abriu os ollos xusto cando Xoel recollía a últi-
ma tabe; a súa man tremía diante do fociño do animal que 
amosou con desidia os afiados cabeiros, pulidos e brillan-
tes como o fío dun coitelo, cando se abriu de forma invo-
luntaria para espantar unha mosca molesta que resoaba 
ao seu arredor. 

Os ollos amarelos chocaron coa mirada agónica de 
Xoel que, durante eses breves intres, puido observar a súa 
imaxe tensa reflectida nas negras pupilas do animal, pero 
non se permitiu fuxir. Retirouse con lentitude, e cando o 
seu reflexo non era máis que un finísimo puntiño negro na 
meniña, o lobo pechou de novo os ollos con tranquilidade 
para seguir a gozar do seu descanso.

Xoel expulsou de golpe todo a aire que gardaba nos 
pulmóns e entregoulle as tabes a Maia, que sorría satis-
feita.

—Non hai erro posible, saquei o mesmo resultado 
tres veces seguidas. Ves estes numeriños? –dixo, mentres 
lle amosaba as marcas de cor vermella no centro de cada 
tabe –. O número 1 representa a mala sorte, a traizón, a 
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morte. O número 2 os amigos, a boa fortuna, a sorte e a 
prosperidade. O número 3 é o presente e o número 4, o 
futuro. Nas tres tiradas a numeración dos dados dentro do 
círculo foi de 4 –1 –1, dous uns seguidos só indican o peor 
designio para todos nós.

—Non deixa de ser un xogo de azar, seguro que se 
lanzo eu eses ósos, sae calquera outra cousa –dixo el con 
porfía.

Maia mirouno desafiante e amosoulle fachendosa o 
taboleiro, despois indicoulle cun lixeiro aceno da súa fron-
te que probase el a pescudar no destino. As mans de Xoel 
pareceron dubidar un intre, pero enseguida agarrou as ta-
bes con decisión e axitounas con forza entre os dedos para 
deixalas caer con firmeza no centro da marca de lume.

4 –1 –1. O sorriso de oufanía de Xoel morreu nos 
seus beizos e os ollos incrédulos buscaron os de Maia, de-
rrotado pola evidencia do fado.

—Non son simples osiños –a voz da rapaza, suave e 
segura de si mesma, rompeu o silencio do cotarelo no que 
tan só se escoitaba a respiración axitada de Xoel–, son 
máxicas vértebras de gato negro numeradas con sangue 
humana. Non volvas dubidar xamais do poder nigromán-
tico, Xoel, nin das ensinanzas dos arcanos.

Nese mesmo intre, Cuzo ergueuse e rosmou cara á 
casa, mentres axitaba con ledicia o rabo, sinal de que a 
vella acababa de espertar. Maia recolleu as tabes e en-
volveunas con descoido na pel curtida antes de agochar 
con présa o fardo detrás dun penedo, temerosa de que ela 
descubrira que estivera a remexer nos seus instrumentos. 
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A muller saíu cara á luz do mediodía cambaleándose e 
suxeitando a cabeza coas dúas mans.

—Maia –berraba–, vaime preparar unha tisana de 
lavanda, estame a rebentar a cabeza.

—Eses fungos que utilizas cada vez séntanche peor, 
avoa; hoxe déchesnos un bo susto –recriminoulle con aga-
rimo.

A vella engurrou o cello para mirar cara onde esta-
ban sentados os dous rapaces. A súa vista sufría o decorrer 
dos anos e non parecía distinguir ben na distancia.

—Es ti, Xoel? Supoño que fuches o que me trouxe-
ches ata aquí, quen máis ía ser? –Sibila achegouse rosman-
do ao rapaz, facendo un grande esforzo para camiñar. 

A túnica, agora sen cinto, bailáballe arredor daquel 
corpo inmenso. Aínda estaba húmida e manchada de san-
gue na parte de abaixo, alí onde sobresaían uns pés nus de 
grosas unllas ennegrecidas e inmensas calosidades. 

—Dóeche ese ollo? –preguntou, mentres avanzaba 
cara a el.

—Xa non sinto dor, pero aínda non podo ver nada 
–Xoel gargarexou un par de veces para modular a súa voz 
que soaba un pouco forzada despois da impresión recibi-
da coas tabes–. Rematei onte o remedio que me deu.

Ela dirixiulle unha mirada receosa que parecía que-
rer adiviñar os motivos do seu nerviosismo, pero a cabeza 
deulle outra forte punzada e volveu apremar con forza na 
sen, antes de emitir un prolongado queixume. Aguantou 
uns segundos a presión dos dedos e despois expirou un 
pouco máis aliviada. 



23

—En canto Maia poida ir buscar máis abellas, pre-
pároche outro medicamento; non creas que é doado qui-
tarlles o veleno. Sabes?, unha vez vin morrer un home 
inflado despois de picarlle unha nespra.

—Non será para tanto –Xoel pensou que Sibila pre-
tendía burlarse del pero deixou morrer a conversa ante a 
mirada de desaprobación que recibiu da muller.

Sibila, entre sopridos e bufidos, sentou por fin na pe-
dra onde Maia agochara os apeiros, seguida de cerca por 
Cuzo que axitaba o rabo cada vez con máis enerxía ao 
verse obsequiado coas atencións da súa dona.

—A ver, achégate aquí, que quero botarche unha 
ollada. 

El axeonllouse obediente ao seu carón sen deixar de 
mirar de esguello para o impresionante lobo, o cal non lle 
facía máis caso que ás moscas que lle bailaban nas orellas. 
Ergueu a cara para que a muller lle tomara a cabeza entre 
as súas mans e deixouse estudar aquel ollo mancado. 

A bruxa soltouno de golpe e empurrouno con forza. 
Xoel foi caer sentado sobre unha poza de lama con xesto 
de perplexidade. A vella persignouse e cuspiu no chan aos 
pés do mozo, que non tivo tempo de apartarse e foi sufrir 
o impacto do furioso gargallo na sandalia de coiro. 

Maia saía nese intre da casa cunha cunca fumegante 
nas mans. Nun xesto instintivo correu cara ao rapaz para 
intentar axudalo, pero o recipiente esvarou e ciscou o lí-
quido fumoso, que caeu contra un pedrolo e esnaquizou 
en multitude de cachiños de cerámica marrón, baixo a 
colérica mirada da avoa. 
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—Apártate del, rapariga –bruou, mentres sinalaba 
cun dedo acusador cara ao rapaz, que parecía cada vez 
máis abraiado.

—Pero que pasa, que fixen…?
Xoel ergueuse coa axuda de Maia, ningún deles pa-

recía comprender nada. Os dous rapaces permaneceron 
atónitos en pé, diante da vella, que negaba coa cabeza e 
movía os brazos con brusquidade, como se quixese apar-
tar de si un perigo inexistente.

—Xoel de Andrade –sentenciou–, levas a morte es-
crita nos ollos, a desgraza virá contigo ata a nosa aldea. 
Non te achegues á nena; vaite, vaite de aquí e non vol-
vas.




