
                 Eu son ... unha árbore da Santa Minia 
 
 
     Eu vexo persoas. Pero non as vexo como ti ou os teus amogos as vedes. Eu 
obsérvoas como son, e non como elas queren que o faga. 
     Estou seguro de que ti non podes facer iso. Que por que o sei? Porque eu non me 
movo, e, como consecuencia, sempre vexo o mesmo: un palco de pedra, unha alta fonte, 
un bar e unha rúa. E, como non, na rúa hai casas, xardíns, animais e persoas.  
     Sí, persoas. 
     Esas criaturas indefensas a case calquera cousa e que enferman só cunha chuvieira; 
que teñen vergonza de ir espidos; que se enfadan e que se poñen celosas e que incluso 
teñen medo. 
     Esas son as persoas. 
     Sei que se o miramos por ese lado, parecen totalmente inútiles e estúpidas, pero, ao 
igual que poden ser tan tontas, tamén teñen cousas boas.  
     Sí, cousas como os sentimentos, que as fan rir e chorar; como a amizade, a familia e 
cousas así. 
     Eu envéxoas por iso. Por que eu non teño diso. Eu non podo chorar, nin tampouco rir 
por máis que queira. Non podo camiñar ao carón dos meus amigos, e non podo cear 
sempre coa miña familia. E quero, crédemo se digo que quero. É o que máis desexo 
neste mundo. Nesta vida, na anterior e na próxima nacerei árbore, e como árbore, non 
vou poder cumprir o meu soño. 
     Pero o meu soño pódelo cumprir ti, e a túa familia, e os teus amigos, e incluso se tes, 
o teu namorado ou namorada. Só tedes que rir o máximo que poidas. Só tedes que 
chorar se vos sentides mal. Só tedes que ser o que queredes ser e non o que os demais 
queren que sexades. Falade na vosa lingua, ben sexa castelán, galego, chinés ou francés. 
Tedes que vestir como bos guste e como vos sintades máis cómodos. Tedes que dicir o 
que creades oportuno, aínda que aos demais non vos guste o que digas. Tedes que ser 
vós. Tes que ser ti. Tes que ser quen queres ser e vivir como queiras vivir.  
      Porque eu non podo elixir, pero vós, as persoas, si. E é máis, tedes que decidilo, 
porque senón, nunca ides atopar esa felicidade que todos queren. 
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