
Vida número 3- primeiro mes falando contigo.

Todo o que digo agora mesmo pode ser mentira. Tan só o escribo porque me fai sentir
mellor, pero ti nunca saberás se algunha vez tiven razón.
Agora mesmo sinto como se fóra a esvaecer, porque a miña cabeza está dándolle e
dándolle voltas a todos os pensamentos e ideas que leva dentro.
Reconfórtame o son das letras sendo tecleadas e do texto desprazándose pola folla, e o
pequeno son do silencio.
Nunca escribín tan puro, tan pouco pensado, tan só o que penso. E cando o lea de novo,
será claramente lixo, será probablemente; mentira.
Xa me dan ganas de sacar disto un relato de misterio, pero sei que agora só debo
escribirme a min entre estas liñas, aínda que dure un segundo, aínda que o valor que ten o
leve o instante. Pero agora estou feliz, síntome volcado ao mundo, a ti, a min, pola forza e
paixón das palabras, a alegría de escribir.
Tan absurdo son que deixei as faltas de ortografía atrás e sei que ao correxilas maldecirei á
maxia disipada do anterior, pero non podo pasalas por alto, síntoo. Ten graza, porque isto é
algo que conto sen sentido, sen saber, só porque o preciso. E aquí me tes: e aquí me
torturas a cachola. Agora en serio, dóeme a cabeza. Vou corrixir as faltas.

Teño que recoñecer que tardo ao descubrirme porque sei o poder que isto ten. Aínda que
agora dixera: matei a alguén, podería, ser,
mentira.

Non é máxico?

Podo declararme a ti. Decirte o que sempre pensei. Contar cos dedos as veces que intentei
decircho. E son un covarde. E non escribo poemas, que son máis románticos; ou polo
menos non os escribo ben. Pero estou rindo de que despois de reflexionarte enteira
profundamente, todo o que eu diga, poida ser,
mentira.

E así sempre. E así sempre foi, verdade?
Como? Como carall- vas saber o MOITO que significa para min estar ao teu carón cada
maldito instante?
Non podes. Non podes. E a min, que o sei, destrózame por dentro gardarlo.

E tal vez escribo isto porque lin sobre verdades absolutas en libros de filosofía, ou porque
teño cousas que facer e parecen infinitas e estou frustrándome e preciso pensar noutra
cousa…

Ou a razón que vexo máis viable, que é que o escribo
porque a única verdade absoluta que coñezo

é a beleza que hai no teu ollar.

Pero tampouco me fagas moito caso, non existe razón pola que terías que crer o que digo.



Isto é a carta de amor dun escritor, e o único no que pensa é en que se ti tamén ves en min
algo real,                                                 agardo que nos poida doer xuntos.

Vida número 3: é un escritor tremendamente confuso polo seu primeiro namoramento cunha
rapaza. Dálle vergoña dicilo, así que enrola moito cos seus argumentos, pero tras un mes
falando con ela, dille por fin o que sente.


