aniversari dels avis ( de bodes)
Un relat de: salvatore vinyatti
ANIVERSARI DE BODES
A vosaltres : AVIS
1
Sa vostra vida transcorre entre
es xuclar mugrons, es bressol i sa falda,
es córrer pe's carrers i s'escola de sa vila,
ara fa més de cinquanta anys,
són records gravats a sa memòria.
2
Vau conèixer sa guerra civil espanyola,
una guerra entre germans.
A uns els deien rojos i altres dretans.
Portàveu bales al cinturó-cartutxera,
la quinta de's biberó, sa motxilla i, carmanyola.
3
D'això, en sap l'avi Andreu que l'usava cada dia
menjant sota es sostre de's cel blau
tant a l'hivern com s'estiu, amb pluja o vent
a sol i serena, entre fang i fangar
i emmotllar a mà maons artesans.
4
Na Marina, s'avia, abans de tenir dos fills,
va conèixer es camps de sa horta
i una fàbrica de "terra d'escudella"
bona matèria per rentar gibrells,
treballant-t'hi uns quants anys,
amb sous de misèria però, bo pel s.o.v.i.
5
Un vint d'agost d'ara fa seixanta-un anys
un capellà els va ben casar, unir fins sa fi
dels seus dies, i van fer vida de barri
vivint pels fills, i van ser veïns, exemplars.
6
Van tenir dos fills, un nin i una nina,
que heretà es cabells rossos de's pare,
com en es contes, de prínceps i princeses i fades,
així es cabell ros es va perdent
amb sa màgia del temps i es passar anys.

7
Avui fan seixanta-un anys de casats,
de bodes, que significa haver caminat junts
agafats de sa ma. Anys passant alegries,
i també ses nafres de ses malalties
d'una guerra i després, ses de sa pau.
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8
Tenen es vostres fills, gendre, jove i net, es goig
de veure-us amb bona salut, fent una vida normal
sense oblidar-nos d'aquest benestar, gaudim
de's bons bolets per ell escollits i de paladar fi ,
de's musclos de roca saborosos menjats en colla,
sense deixar-ne, ni pe's gat.
9
Són dos avis, tant per edat com pel net que tenen,
han après amb es temps de's anys a sobreviure,
a treballar, a entendre, els núvols, el sol i el vent;
una saviesa, que no s'aprèn des de sa ciutat
ni saben de què els hi parlen.
10
I també, una forma d'estalviar de formigueta
que recull sense parar, mirant sa "pela i es duro"
fins comptar de forma diferent es difícils euros
que costa transformar "a s'alquímia de ses peles"
Que sols saben fer es banquers
11
Quants canvis heu vist, des de ses hores;
uns canvis dins de casa, es costums,
sa vida de cada dia, com comprar a orri
cervesa de bota, portant a sa ma una gerra,
fent es tradicional camí a sa bodega.
12
I la transformació de ses "neveres" de gel
pintades de color blanc i a dins, trossos
de gel de barra que, venien pe's carrers
amb un carretó de dues rodes que tibaven
a ma o d'un ruquet. !Així es refredaven ses viandes!
13
Quants canvis amb es transports,
començant per s' espardenya es més barat,
es carro i sa tartana de lona blanca,
fins es cotxe de línia o es tren de carbó
i després es gran nacional, es " Seat 600 "
14
! I l'administració¡ ¿ que no n'heu vist de canvis?
Uns, uniformats de blau, semblaven generals
abans de sa democràcia. Després, altres
amb justícia han refusat intoleràncies
i porten però sa camisa elegant i blanca.
15
I dels partits polítics que n'heu de dir?
Doncs que, encetada la democràcia
s'han hagut de conèixer-se be i fer-se sentir,
amb humilitat, valentia i amb arrogància,
I tants canvis que encara han de venir.
16
Sa història forma una ciutat, i en ella
Hi sou vosaltres, els avis savis,
que amb tants anys de convivència
ja en formeu part amb plena consciència,
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de peces humanes entranyables.
17
Ni de la Marina, l'avia,
que amb rigor i constància es banya
ses cames i es peus a sa platja.
! cada setmana! per curar-se ses varius
de ses cames i gaudeix de salut sana.
18
Recull a sa platja petxines grosses, buides,
per a sa filla, per a fer treballs manuals,
amb ses dones grans, de's Casal d'as son barri.
" L'avia formigueta" i " l'avi rajoler"
una dona de l'horta i la fàbrica, mare i avia.
19
Ell, un artesà amb orgull en ses mans.
Avui, l'obsequi es sa presència i salut,
d'un seixanta-un- un, aniversari de bodes,
on hi gaudeix tota sa família unida,
des de sempre, de's bressol a ses noces.
20
Així els anys acompanyen alegries
Satisfaccions i un estat del benestar
Creen una estora suau dins la vellesa
Embolcallada de sa família dins la llar
Un camí suau vers un comiat enriquit
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