
Vida número 3- acepto

A miña vida non se rexe polos anos, senón polos períodos de tempo nos que sinto que son
feliz. Que experimento algo que vai máis alá da alegría. Ti me fixeches ver a vida que levo
dentro e deixei de facer as cousas só polo mero feito de facelas e desfrutalas só por
obligación. Ti construíches a miña vida, que se rexe sobre ti, e fixeches os meus días liviáns
e pasaxeiros, creando mil recordos que só podo botar de menos. Porén, ao teu carón, sei
que nunca rematarán e por primeira vez vivo os meus días felices, porque antes só vivía os
días.

Parece mentira que como escritor non sexa capaz de describir con exactitude o perfecto
feitizo que supuxo a tua aparición na miña vida, non podo atopar ningunha palabra existente
que me explique como se chama isto.
Inclusive o amor queda pequeno, é tan só unha palabra, porque o sentimento non ten
nome.

Como podes ver desta vez ábrome máis sen vergoña, pode ser porque parece que xa te
coñezo dende hai moito tempo ou porque confío en ti coma ti me desmostraches que
confiabas en min. O único que podo sentir negativo ao teu lado é o medo, o medo de
perderte. Vaian onde vaian as novelas de misterio, esto si que é terror, o que sempre
procurei para os meus lectores, e é irónico que proveña dunha fonte de beleza tan inmensa
coma ti.
Eres tan natural e xenuína, nótase que non andas enredando coas palabras e vas directa,
porque xa tiveches bastante problema coa túa vida. Loitas todo, o novo e o que xa tes, e ris
con tantas cousas ordinarias que fas saír o sol. A meior sensación, pese ao teu pasado que
te inflúe en contarmo, é a de sentirme correspondido, e dareiche tanto tempo como precises
para que fagas con isto que temos o que desexes, porque xa é hora de que tomes o mando
da túa vida, que estaba sendo afogada por ti mesma. Entendo o difícil que te debe resultar
todo isto e non quero presionarte, levas da man á paciencia, que é unha encantadora
cualidade, e mesturada coas emocións se volve practicamente un soño. En ti atopo cada
trazo que me falta, eu son unha persoa moi imperfecta e ti eres tan pouco esixente, pero
con todo te martirizas a ti por ser mellor. Quero axudarte a non facerte tanto dano e nunca
me puxera unha meta igual. Non tiven ningún problema para afrontar só os momentos da
miña vida, e os máis difíciles, a verdade, non se presentaron. Agora poden facelo, porque
teño moito que perder, pero tamén me sinto máis enchido por dentro.
Grazas por contestarme con sinceridade e agarimo. Hai algo no aire que sinto, coma se
desde o momento un estivésemos destinados. Coma se as nosas vidas estiveran enlazadas
e se perseguiran a unha á outra.

Pase o que pase, esperarei o que faga falta, xa que a miña vida non a constrúen os anos,
senón os momentos nos que sinto de cerca a felicidade, que son contigo (e só podo esperar
se estou vivo), así que cando decidas o que vas facer, farasme vivir.

Vida número 3-remata o conflito e mais o da vida número 2, que esperaba aliviar a súa
preocupación con esta resposta. A sala de repouso xuntáraos perfectamente, pero a maxia
que fai que funcione e que flúe entre eles, non é cousa súa.


