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D Aoutor lveiros



Do caso que lle aconteceu ao 

D Aoutor lveiros





Os pesos eran unha 
moeda que había 
antes dos euros.
30.000 pesos serían 
case 1.000€.

De interés para os ocultistas

30.000 pesos pola comunicación dun segredo

Escriban: lista de correos 1313

Viña nos anuncios de preferencia.

Era escuro mais atraía a mirada.

O doutor Alveiros leu o anuncio,

pensou, e escribiu porque era curioso.

Na carta Alveiros pedía máis información.

El non sabía ningún segredo;

sabía o que saben moitas persoas

que andan con cousas do demo.

O Doutor Alveiros estudaba moito, 

mais non chegaba a coñecer 

todas as cousas do ocultismo.

O Doutor Alveiros é un home

moi cabezón e moi escéptico.

Hai moita xente coma o Alveiros,

xente que estuda cousas de bruxas.

O Doutor Alveiros escribiu a carta

e esperou a resposta con impaciencia.

O ocultisno é un 
coñecemento secreto 
e misterioso.
Os ocultistas son 
persoas que practican 
a máxia e falan cos 
espíritos dos mortos.
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Chegou a carta, dicía:

Para o Señor Don Bieito Alveiros

Distinguido señor Alveiros:

Escribo para darlle información do anuncio.

Coñezo o seu interese polo ocultismo,

e sei que vostede é o mellor para

resolver o segredo.

O que lle pido é difícil,

mais o premio de 30.000 pesos é grande.

A misión consiste en atopar un rescrito

para devolver o movemento a unha momia 

enfaixada e embalsamada

polos antigos exipcios.

Se vostede atopa o rescrito,

gaña os 30.000 pesos.

Rógolle o maior segredo

R. Dehmel

O Doutor Alveiros é un home honrado

que non se asusta de  nada.

Ao Doutor Alveiros gústanlle

as cousas de bruxas, demos e ocultismos,

mais a misión de atopar un rescrito

Un rescrito é un 
escrito máxico. 
Son palabras que 
cando se din en alto 
teñen poder para 
cambiar as cousas.

Unha momia é un 
cadáver envolvido en 
vendas.
A momias máis 
famosas son as 
exipcias.

Os antigos exipcios 
eran as persoas que 
hai moito tempo vivían 
en Exipto.
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para devolver o movemento a unha momia

dos antigos exipcios, non lle interesou.

Alveiros pensou:

-O Señor Dehemel

é un tolo e un ignorante.

É un tolo por ter unha momia exipcia na casa 

e querer que a momia volva á vida.

E é un ignorante por non saber

que os antigos exipcios xa tiñan un rescrito

para volver a vida aos mortos:

o “Libro dos Mortos”

E Alveiros escribiu ó señor Dehmel:

Sr. D. R. Dehmel:

Moi señor meu:

Estoulle moi agradecido pola súa cortesía.

Mais, Sr. Dehmel,  advírtolle de que 

o segredo que vostede persegue

non é un segredo para os estudosos

da antiga cultura exipcia.

No capítulo tal do coñecido “Libro dos Mortos”,

edición tantas de tal ano,

atopará o rescrito que necesita

O  “Libro dos 
Mortos”  é o rescrito 
máis antigo do mundo.
 Era a guía de viaxe 
que utilizaban os 
antigos exipcios cando 
morrían.
Grazas ao” Libro dos 
mortos” os exipcios 
podían resucitar.
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para volver a vida a unha momia exipcia.

Como pode comprobar  o que vostede  me 

solicita pode atopalo vostede mesmo

e non ten porque pagarme os 30.000 pesos.

Moi satisfeito de compracelo,

fica de vostede atento e. s. s. que ll. b. a. m. 

Bieito Alveiros

Dous días despois respondeu Dehmel:

Sr. D. Bieito Alveiros

Moi distinguido señor:

Coñezo o “Libro dos Mortos” e agradézolle moito 

a información sobre o famosos rescrito.

A xenerosidade que amosa 

ao rexeitar os 30.000 pesos é grande.

Mais debe saber que antes de pedir axuda

consultei todos os estudos existentes.

O primeiro foi o “Libro dos Mortos”.

Despois de estudar con calma 

o rescrito dos antigos exipcios,

descubrín que o “Libro dos Mortos” 

só serve para devolver a  vida aos mortos dos 

tempos dos faraóns.

Hoxe ese rescrito non serve para nada.

Os faraóns eran os 
reis dos antigos 
exipcios.
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Estimado señor, 

o que eu pretendo é máis sinxelo:

quero devolver a un corpo seco e enfaixado

a liberdade de movemento que o bárbaro proceso 

da momificación lle roubou.

Xa fixen todo o habido e por haber, 

mais nada resulta.

Eu penso que vostede, coñecedor do ocultismo,

está destinado a darme a solución 

e a gañar o premio.

De V. affmo. s. s. q. ll. b. a. m. 

R. Dehmel

O doutor Alveiros trocou o xuízo 

que fixera do seu comunicante. 

Dehmel era un erudito e un ocultista.

Na carta había algo que lle chocaba: 

“quero devolver a un corpo seco e enfaixado

a liberdade de movemento que  

o bárbaro proceso da momificación lle roubou”

Que quería dicir Dehmel?

O Alveiros decidiu atallar o problema.

Resolveu visitar a un amigo anticuario.

O vello anticuario nin escribía

Un erudito é un sabio, 
unha persoa que sabe 
moitísimas  cousas.

O anticuario da nosa 
historia é un home 
erudito, un sabio que 
estuda os pobos 
antigos.

O proceso de 
momificación é o 
traballo que facían os 
sacerdotes exipcios 
cos mortos.
Grazas á 
momificación os 
corpos dos mortos 
non se podrecían.
A momificación 
converte o morto 
nunha momia seca e 
enfajada.
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nin falaba con ninguén

e vivía nunha fincar perto da vila.

Cando chegou asomou pola cancela

e viu a irmá do anticuario

dando de comer ás pitas.

Alveiros preguntou á irma do anticuario 

polo anticuario,

e a irmá acompañouno ao despacho.

O anticuario estaba sentado nunha mesa camilla

e ollaba con moita atención un vello papiro.

-Senta Alveiros -dixo o anticuario-, 

non sabes o que teño aquí.

Non hai cousa coma ela no mundo,

ninguén ten nada parecido a isto.

Porque eres ti, ensínocha,

mais non a pode ver ninguen máis.

Ven , ven, olla este papiro,

que che parece?

É único, o máis vello que se atopou.

Mais olla, olla

Ves Alveiros, é una escritura nova, 

descoñecida, é a máis antiga do mundo. 

Este papiro é baril.

Os papiros eran os 
papeis que utilizaban 
os antigos exipcios 
para escribir.
Facíanse cos tallos 
dunha planta que se 
chama papiro.
O nome de papiro ven 
da planta.
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O papiro co rescrito

-E vostede descifrou o papiro – dixo Alveiros.

-Non filliño. Estache moi vello, 

e a escritura é moi antiga.

Só sei que fala de meigallos… hache gustar.

Aquí fala dun rescrito 

para facer mover aos mortos.

-Móstremo! –exclamou Alveiros.

-Olla, olla.

Os meigallos son 
encantamentos, 
feitizos. Cousas de 
meigas.
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E o sabio foi soletreando e traducindo

o papiro con moito traballo.

-Si -dixo Alveiros-, mais que di o rescrito?

-O que ven aquí – sinalou o anticuario-. 

Mais estache complicado Alveiros,

está escrito nesas letras descoñecidas…

-E vostede deixaríamo copiar?

-Para que Alveiros? 

-Xa sabe, ando metido nestes estudos mestre. 

Prometo que non llo ensino a ninguén.

-Mais, para que o queres 

se non o sabes traducir?

-Traducireino cando vostede descubra 

o significado das letras -concluíu Alveiros.

Alveiros calcou as letras nun papel transparente e 

gardouno.

Ao saír, anoitecía. O tranvía non viña 

e comezou a dar voltas mentres pensaba:

-O meu velliño mestre non poderá descubrir 

o significado destas letras tan estrañas…

Todas as linguas do mundo 

veñen do sagrado zenzar.

E eu estou seguro de que as verbas máxicas

O zenzar, segundo os 
ocultistas era unha 
escritura sagrada moi 
antiga: a primeira 
escritura do mundo.
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que non podemos traducir 

son restos do sagrado zenzar…

Esta era unha escritura moi complexa, 

formada por debuxos, letras e notas musicais.

O zenzar é a escritura más antiga do mundo

e todas as linguas que se falan 

veñen dela, do zenzar.

Se o razoamento está ben feito,

o rescrito do mestre debe estar en zenzar.

Mais, como o descifro se non sei de ninguén 

no mundo que saiba zenzar?

Chegou o tranvía e Alveiros subiu.

Oito días e oito noites pasou Alveiros 

estudando o rescrito.

Estudou os libros de arqueoloxía e de ocultismo.

Comparou a escritura do rescrito 

coas figuras das estrelas no ceo,

cos signos do zodíaco e dos planetas… 

con todos os esquemas que atopou.

Resolveu mil cuestións de simboloxía

e non atopou  tradución.

Traballou de alma… 

E incluso traballou un día máis que o Creador.

A arqueoloxía é unha 
ciencia, un saber.
Os arqueólogos son 
as persoas que se 
dedican á arqueoloxía. 
O seu traballo 
consiste en 
explicarnos como 
vivían outras culturas 
hai moitos anos. 
Indiana Jones é un 
arqueólogo.

Cando fala de 
Creador refirese a 
Deus.
Segundo a Biblia 
Deus creou o mundo 
en sete días.
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O oitavo día, espapallado, non se ergueu do leito,

cando de repente deu coa resposta

-Ai que centella, malos diaños non me coman!  

Que besta son!

Poida que non sexa necesario traducir o rescrito.

Os lamas do Tibet escriben as oracións

nun muíño de oracións 

e danlle voltas, de tal maneira 

que cada volta do muíño

vale coma se dixese una oración.

Se eu escribo as letras do rescrito 

nun muíño de oracións

e lle dou voltas, cada volta do muíño 

valerá coma se lese una vez o rescrito…

E eu sen caer da burra!... Olla o demo!...

E Alveiros botouse a durmir.

Á maña, descansado, 

colleu unha foto dun muíño de oracións,

foise xunta un carpinteiro 

e encargoulle un muíño coma o da foto.

Logo copiou as letras do rescrito en vitela con 

tinta vermella, 

e finalmente pegou a vitela coas letras do rescrito 

no muíño.

Os lamas do Tibet 
son sacerdotes dunha 
relixión que se chama 
Budismo.
Os lamas viven no 
Tibet, un pequeno 
país que está en Asia.
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Cando rematou escribiu unha carta a Dehmel:

Sr.D. R. Dehmel

Moi señor meu:

Atopei o rescrito que lle cumpría. 

Agardo a que me chame.

De V. atento. s. s. q. ll. b. a. m. 

Bieito Alveiros

A resposta chegou rápida:

Sr. D. Bieito Alveiros

Moi distinguido señor meu e amigo:

Agardo a vostede o venres día 11 

na miña morada 

sita na rúa San Silvestre 13, 2º esquerda,

ás 7.30 horas da tarde.

Seu affmo. amigo e s. s. q. ll. b. a. m. 

R. Dehmel.

Muíño de oracións co rescrito
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O venres ao serán, 

Alveiros colle o muíño de oracións coas letras do 

rescrito e vai á cita con Dehmel.

Cando chega á rúa San Silvestre 13, 

pregunta na tenda de abaixo 

polo habitante do 2º esquerda, o señor Dehmel, 

mais ninguén o coñece.

-Ese señor no vive aquí -díxolle un home.

-Imposible! –exclamou Alveiros- El díxome que 

vivía aquí, no segundo andar á esquerda.

-Non, esa morada esta baleira – respondeu o 

home.

-Espere! – berrou unha moza-, non preguntará 

polo alemán que vivía no segundo andar á 

esquerda?

-O alemán morreu rapaza -contestou o home.

-Morreu? Cando? 

Estes días? – preguntou Alveiros

-Non, morreu hai cinco anos – respondeu o 

home.

-Vostede pregunta por un alemán 

que vivía no segundo andar –continuou a dicir a 

moza.

-Si, chámase Dehmel – replicou Alveiros.
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-Señor –aclarou a rapaza-, ese alemán

traballaba no comercio

e vivía no segundo andar á esquerda.

Mais morreu hai cinco anos.

Na casa deixou as súas cousas,

e ninguén veu  reclamalas.

Hoxe a morada está baleira,

non vive ninguén nela.

Alveiros era ocultista, 

e sabía de cousas escuras e misteriosas.

Colle o ascensor e sube á morada de Dehmel, 

no segundo andar a esquerda para o ascensor,

diante dunha porta cunha tarxeta que puña:

                              “R. Dehmel”

Alveiros toca o timbre,

escoita pisadas, un ferollo, unha chave 

e finalmente o pasador.

Ábrese a porta e aparece 

un home vestido con bata e gorro.

O home invítao a pasar ate 

un despacho moi curiosiño.

-Sénte, faga o favor, -di o home.

Un misterio é algo 
que se ignora. É como 
un segredo que saben 
moi poucos.
As cousas misteriosas 
son as que todos 
queremos saber. 15



Alveiros senta

olla ao home e descubre horrorizado 

que a cara do señor é unha caveira 

e a man, un feixe de ósos.

O Señor Dehmel é un esqueleto!

-Non me estraña que lle impresione 

o meu corpo – dixo Dehemel cando viu

que Alveiros recuaba. 

Ten que me desculpar mais non atopei outra 

maneira de presentarme.

Os dous gardan un longo silenzo.

-Trouxo o rescrito? – preguntou Dehmel.

-Si. Aquí está o muíño de oracións 

coas letras do rescrito para devolver

 o movemento á momia –contestou Alveiros.

-Perfecto. Agora voulle contar polo miúdo.

O que lle vou dicir - continuou Dehmel-,

non é doado de explicar.

Eu xa sei que vostede é ocultista,

e que sabe de cosas de bruxas e meigallos.

Mais o mundo no que nos imos meter 

é descoñecido para os homes.
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Primeiro presentareime.

Chámome Roberto Dehmel, 

nacín en Düsseldorf, Alemaña.

Hai quince anos viñen para esta vila

onde traballei coma comercial ate 

que morrín hai cinco anos. 

Grazas ao diñeiro que gañei en vida 

podo manter esta casa,

o que me permite mover do cemiterio á casa 

e da casa ao cemiterio facilmente.

É unha boa casa, mostrareilla despois de cear.

-Despois de cear! Imposible. 

Eu voume, non podo quedar.

Xa tiña que estar na casa! -Exclamou Alveiros.

-Non, diso nada! –dixo Dehmel 

petando cos ósos na mesa.

Ten que pasar a noite na miña compaña.

Non pode volver a súa casa ate romper o día.

Quédase ou non leva o premio! –concluíu 

Dehmel.

Dehmel dalle un cigarro a Alveiros,

acende o seu cigarro

e ponse a fumegar por todos

os buratos da súa caveira.
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Despois cóntalle da viaxe a ultratumba.

Fálalle do mundo dos mortos,

un mundo que ninguén se imaxinaba

e ao que só tería acceso Alveiros.

-Amigo –dixo Dehmel-, durante unha noite

esqueza todo o que sabe.

Os seus coñecementos espiritistas e ocultistas

non valen na nosa viaxe a ultratumba.

Esta noite mostrareille outra vida de ultratumba

distinta da que vostede imaxina.

Unha vida perfectamente real e material

na que o espírito non ten importancia.

Non terminara de falar Dehmel

cando aparece un esqueleto

moi ben vestido, con fraque,

e cun pano na man

para anunciarlles que a mesa estaba lista

e podían pasar ao comedor para cear.

Para Alveriros todo o que Dehmel lle contaba

era novo. Non entendía nada.

Como podían vivir os mortos en ultratumba?

Como podía vivir Dehmel se estaba morto
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e só era un esqueleto?

E Dehemel explicoulle

-Alveiros, cando morremos

o corpo non necesita máis co esqueleto

para vivir en ultratumba.

Nin espíritu, nin carne,

só o esqueleto é necesario 

para moverse e poder bailar a Danza Macabra.

-Si –dixo Alveiros-, mais como pode

moverse un corpo sen espírito, sen motor?

-Sinxelo – sentenciou Dehmel-, 

Grazas á lei da xeometría dos corpos.

-E que é a lei da xeometría dos corpos?

-Ben –comezou Dehemel –

A figura humana é pura xeometría.

Se lle mandamos debuxar 

a un rapaciño un home

debuxará un círculo para a cabeza

dúas liñas para os brazos

e dúas liñas para as pernas.

Isto é a simplificación da figura humana

a un círculo e catro liñas.

Pura xeometría.

Esta simplificación, como pode ver,

Os círculos, cadrados 
e triángulos son 
figuras xeométricas.
A xeometria estuda 
as liñas, os círculos, 
os cadrados ou os 
triángulos.

A Danza Macabra é o 
baile dos esqueletos.
Este baile báilase en 
ultratumba.
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asemellase máis a un esqueleto

que a un home vivo.

O home, só alcanza a perfección

cando  perde toda a carne

e se converte en esqueleto,

xa que a carne impide que o corpo se mova.

Cando o home perde a carne

e se converte en esqueleto,

queda libre para poder moverse

e bailar a Danza Macabra.

No mundo de ultratumba, estimado Alveiros,

A lei xeometríca dos corpos:
Círculos e liñas
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todo é materia e xeometría

polo que os corpos xeométricos 

dos esqueletos móvense sós,

por si mesmos e sen necesidade 

de espírito ou motor.

Esta é a lei da xeometría dos corpos.

Mais este non é o tema –proseguiu Dehmel-, 

tiña que lle contar a historia do rescrito.

E Dehmel inicia o seu relato.

Fálalle do Libio Chubu,

grande coreógrafo do mundo de ultratumba,  

que morrera hai milleiros de anos na Cirenaica.

Cóntalle coma a tumba de Chubu 

fora violada por un grupo de sabios

que roubaron o seu corpo 

e o levaron ao Museo do Cairo.

-Alí, no museo do Cairo -dixo Dehmel-,

Chubu atopouse coa momia

do famoso faraón Thotankhamón.

Fixéronse moi amigos Chubu e o vello farón,

e nunha das súas conversas

Chubu faloulle a Thotankhamón

do que facían os defuntos en ultratumba,

Thotankhamón é un 
faraón exipcio. É 
famoso porque a súa 
tumba estaba chea de 
ouro e cousas 
preciosas.
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e mencionoulle a Danza Macabra.

Thotankhamón quixo saber 

que era aquilo da Danza Macabra

e Chuvo tivo que levalo a costas,

para que vise a Danza Macabra.

Cando Thotankhamón viu a Danza Macabra 

toleou de alegría e quixo bailar,

mais as vendas non o deixaban mover.

-E logo –interrompeu Alveiros-,

Thotankhamón non se podía mover?

-Non –proseguiu Dehmel-, imposible!

as momias exipcias,pola momificación, 

están impedidas e non poden facer 

ningún movemento.

O proceso de momificación,

primeiro pégalle a carne aos ósos,

e segundo cóbrelle o corpo con vendas

cheas de rescritos máxicos

moi poderosos.

Estes rescritos impídenlle o movemento,

e só rachando as vendas

as momias recobran o movemento.

-Pois con rachar as vendas

o problema está arranxado - dixo Alveiros.

-Non é tan sinxelo, estimado Alveiros,
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para rachar as vendas 

é necesario coñecer os rescritos.

E por iso pedín a súa axuda

para atopar un rescrito

e devolver o movemento a momia .

Comprende Alveiros

a súa misión nesta historia? 

Atopar o rescrito 

que rache as vendas da momia de 

Thotankhamón 

para que o vello faraón poida bailar 

a Danza Macabra.

Por iso debe acompáñame esta noite 

Na miña viaxe a ultratumba.

Dehmel e Alveiros calaron,

Dehmel consultou o seu reloxo e dixo,

-Temos que ir, son as 11.30h

e o tren sae ás 11.45h

Dehmel e Alveiros baixan á rúa,

o Renault agardábaos na porta, 

suben ao coche

e saen disparados cara a estación de tren.

O coche para diante dun caserón enorme
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que semellaba unha estación de tren,

mais non era a da vila.

Entran no caserón xunto con outros viaxeiros,

todos con abrigos e moi calados.

Dehmel saca os billetes,

soben ao vagón e comeza a viaxe.

O tren para, Dehmel e Alveiros baixan,

e métense nun toco escuro,

andan un chisco, 

e finalmente chegan a un sitio con moita luz.

Era como un enorme escenario,

cheo de esqueletos:

os da esquerda semellaban unha orquestra

afinando os instrumentos,

os do centro estaban espidos,

e os da dereita, vestidos de cores,

rebulían e berraban.

Aquilo era realmente fermoso!

De pronto, 

o esqueleto que dirixía a orquestra,

agarra a batuta, dá uns golpiños,

e comeza a sonar unha música fantástica.

Alveiros nunca escoitara nada parecido.

24



Os esqueletos, posuídos pola música,

comezan a saír de todas partes.

Enchen o escenario, e comezan a bailar

Que espectáculo!

Os esqueletos estaban elegantísimos:

con vestidos bordados en ouro,

pedras preciosas, coroas douradas,

e gasas transparentes de moitas cores.

Que tolería!

Alveiros mira enfeitizado o baile multicolor.

A música, facía tolear.

Daban ganas de bailar cos esqueletos.

Agora Alveiros entendía porque 

Thotankhamón quería rachar as vendas

e bailar a Danza Macabra.

A música para,

e os esqueletos deixan de bailar.

Dehmel leva a Alveiros ao sitio

onde estaban as momias, dereitas e tristes.

Nese intre chega un esqueleto vestido de 

sacerdote oriental, era Chubu.

Dehmel fai as presentacións:
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-Estimado Alveiros, este esqueleto 

é o gran Chubu.

Chubu fixo unha gran reverencia 

e díxolle ao doutor:

-Alveiros, eres o primeiro home vivo

que viu a Danza Macabra.

Gústache?

-Estou que toleo! –respondeu Alveiros.

-Ben, -continuou Chubu-, 

xa coñeces a Danza Macabra

e sabes o importante que é para os esqueletos.

Agora tes que cumprir a túa misión:

devolver á momia de Thotankhamón

a liberdade de movemento.

Debes dicir o rescrito,

que rache as vendas da momia

para que o corpo enfaixado e embalsamado

do vello faraón exipcio

poida bailar a Danza Macabra.

Alveiros agarrou o muíño de oracións,

E comezou a dar voltas.

A momia de Thotankhamón

comezou a remexer,
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as vendas racharon,

e o vello faraón moveuse.

Os esqueletos abraiados

puxéronse a aplaudir.

A orquestra  iniciou unha

xigantesca marcha triunfal.

Os esqueletos rodearon a Alveiros,

erguérono ao lombo,

e paseárono polo enorme escenario.

Thotankhamón, emocionado,

dille a Alveiros

-Que Osiris cho pague, meu vello.

A Danza Macabra continúa.

Os esqueletos, brincan, corren,

fan roda, berran, aturuxan....

Alveiros e Thotankhamón

bailan collidos da man entre os esqueletos,e de 

repente escoitan un enorme estrondo

o canto do galo.

Os esqueletos perden o xuízo,

e saen correndo.

Turran por Alveiros:

Osiris é o deus dos 
mortos dos antigos 
exipcios.
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uns esqueletos para un lado,

e outros esqueletos para o contrario.

As luces apáganse, non se escoita nada.

Alveiros ten frío, moito frío,

move a man a esquerda e toca un esqueleto.

Alveiros agarra o esqueleto, e ve que é Dehmel.

Comeza a axitalo, 

mais o esqueleto de Dehmel non se move.

Alveiros ten medo e berra, 

berra moi forte, abre os ollos,

e ve a súa habitación.

Está recostado na súa cama.

Todo fora un pesádelo! un mal soño.

A criada abre a porta, 

entra na habitación e 

dálle a Alveiros o almorzo e un sobre.

Alveiros primeiro almorza, 

e despois abre o sobre.

No sobre había un cheque 

por valor de 30.000 pesos

e unha carta que dicía:
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Sr. D. Bieito Alveiros.

Meu moi distinguido amigo: Mándolle o cheque 

por valor de 30.000 pesos.

É o pago por devolver á

momia de Thotankhamón o movemento.

Perdóeme polo que pasou esta noite,

por deixalo só a última hora,

xa que estivo a piques de morrer.

Mándolle a miña gratitude,

a de Thotankhamón

e de todas as momias exipcias.

R. Dehemel

-Meu deus! –exclamou Alveiros-,

foi todo verdade!
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