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Le r é un agasallo se n cance las. Ou unha alf aia
para le var pre ndida ollos a de nt ro, buligando polas
t r ipas; e nt re as de das, un formigo. Unha corza a
car re ira aberta da áre a de Broca á áre a de
Wer nicke . Esa corza int répida pola se l va cerebral.
Fulgurante . Intacta. Tal vez é ler un diamante de
mil caras, un mar se n varandas. Se n dúbida, vén
se ndo algo así coma unha hucha ou ichavo da
fe rt una. Ler. Unha t ransmu tación. O don de que n
abr iu a hucha e segue un ras t ro de f rangullas ou
pe dr iñas. Pe dr iñas da ve nt ura. O don e a dádi va. Do
saber, as f rangullas. Ler é de ce rto unha xiganta, o
se u sor r iso, a súa gargallada, o se u pranto e a súa
f ascinación arbóre a. Unha are a que non e scor re
e nt re os de dos, que f ica aí, ace sa. Aí, pre ndida na
gor xa, na glo te, glogloglo… mais non dá impo. Fica.
No hemisfe r io e squerdo, nas e sfe ras e nte iras, nas
f ascias. Fe licísima. Unha hucha de doas
innume rábe is, aladas. Se n varandas nin cance las.
Porta se n cade ado, xane la se n carav illa, poxigo
se n tarabe la, e ira se n zar r ume . De nt ro, nos ollos.
A corza que vol ve, de a cabalo da xiganta,
buligando, se n martabe la que cou te, a car re ira
abe rta. Diamante s e f rangullas. Todo lle colle no
papo. Unha alf aia de agas allo. Glogloglo… Le .
El v ira Ribe iro
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Agradecemos á escritora Elvira Ribeiro o seu texto sobre o
libro e a lectura, un agasallo para as Bibliotecas Escolares
de Galicia no Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor/
2021.
As imaxes son unha colaboración, así mesmo, de Cristina
Novoa.
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