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Querida Daphne: 

Nunca pensei que podería namorar de alguén que non existe na realidade, só na 

mitoloxía, pero que engaiolado quedei coa túa historia! 

Decateime da túa desafortunada historia de amor cando tiven que facer un 

proxecto de clase. Ao principio pareceume interesante e pensei que quizais podería 

ter un final feliz, pero na mitoloxía os deuses poden provocar grandes males e ese 

foi o comezo da túa desgraza e o comezo do meu amor cara a ti. O deus Apolo 

estaba namorado de ti e ti non lle correspondías. El non aceptou o teu rexeitamento 

e, como acontece na actualidade, comportouse como un machista e intentou 

violarte. Non soubo aceptar o non por resposta e recorreu á violencia, pero no amor 

verdadeiro a violencia non debe existir e defendícheste primeiro fuxindo e despois 

sacrificando a túa vida para salvarte dun amor violento. 

Creo que o que máis me namorou de ti foi a túa beleza cando te vin representada 

en pinturas e esculturas. Puiden ver o fermosa que eras. E só por iso xa me podías 

gustar, como acontece no presente: calquera rapaz ve a unha persoa bonita e... 

vaia! queda cativado de súpeto. Pero quizais o que me fixo namorar por completo foi 

a túa actitude e carácter. Ti es unha muller moi segura de ti mesma, sabes o que 

che gusta e o que non. Non amabas a Apolo e o rexeitaches aínda que souberas 

que che podía pasar algo malo; e así foi, pediches aos deuses morrer antes de vivir 

infeliz. Iso é realmente o que me fixo namorar de ti, a túa forza, a túa coraxe. 

Cando algunha vez na miña vida chegue a coñecer a unha moza, encantarame 

que chegue a ter estas calidades, que sexa unha persoa segura de si mesma e que 

non pare de loitar ata conseguir os seus desexos. 

Agora que estou a piques de despedirme de ti, quero que saibas a pegada tan 

profunda que deixaches no meu corazón. Sempre terei presente o que a túa historia 

me ensinou e sempre contarás, aínda que non te coñecín en persoa.  

Co meu amor e respecto. Para o meu amor inmortal. 

Moitos bicos 


