Carta d'amor des de Corea del Nord
Un relat de: Gica Casamare
Camarada estimada,
Aquest matí, quan m'han despertat les proclames revolucionàries socialistes pels altaveus dels carrers, m'he
vestit amb les robes humils socialistes, m'he mig pentinat, amb desgana socialista, car l'estètica és imperialista i
burgesa. He pensat cada segon amb tu.
Els remordiments dels pensaments individuals em rosegaven l'interior, creia que traïa la pàtria i el poble coreà.
He intentat censurar la meva part reaccionària i mediocrement sentimental. Tinc molt present el Khutxe que
regeix cada pas endavant de la pàtria socialista dels nordcoreans, l'esperit que ens guia del gran creador de la
Corea revolucionària, Kim Il Sung. L'individu és responsable dels avenços de la col·lectivitat, de la defensa de la
pàtria i de la puresa de la nació.
I tu ens una capitalista de cap a peus, escrutant mercats internacionals per especular amb el capital fruit de
l'explotació de la classe treballadora. Però a més no ets coreana, no tens els ulls de l'orgull asiàtic, de la puresa
oriental. Ets vulgarment alta i amb les cames burgesament llargues... i a mi m'agraden! Però el Khutxe me
n'aparta...
Però quan he sentit el tremolor, el cor se m'ha encongit. Sabia que el tremolor era per la prova nuclear.
L'explosió del poder de la defensa del poble coreà ha fet explosionar el meu cor, els meus sentiments. Em sento
fort pensant amb tu, em vaig sentir fortíssim al teu costat. Com forts ens sentim els socialistes sota l'aixopluc de
les armes nuclears.
Tu ets el meu míssil llarg llarg que protegeixes la meva ànima i em fas sentir orgullós de ser el que sóc.
El poder nuclear sorgit de l'imperialisme ara està al nostre servei, i tu, capitalista i exploradora de mercats em
permets sentir-me invulnerable, fort, invencible!!!
Trucaré al camarada dels serveis secrets i et faré segrestar per portar-te en un centre de reeducació perquè
acceptis el Khutxe, perquè puguis treballar per la pàtria socialista.
No tindré vergonya de les teves magnífiques cames llargues i rasurades. Caminaré ferm cap a la revolució final,
però només ho puc fer amb tu.
Vull compartir les poques hores lliures per poder mirar les telenovel.les revolucionàries, els documents
antiimperialistes i les desfilades militars del gloriós exèrcit popular al teu costat, abraçant-te.
Vull escriure amb una desfilada amb torxes de 5000 compatriotes "t'estimo, camarada".
Vull portar-te amb bicicleta per les grans carreteres que no porten enlloc, petonejant-te el clatell mentre esquivem
les limusines de la nomenklatura.
No puc avançar revolucionàriament sense tu, malgrat els teus ulls occidentals. Vull que sentim el Khutxe junts...
per sempre.
Fer l'amor amb tu mentre els míssils s'enlairen i escriuen en foc el progrés imparable de la República
Democràtica Popular de Corea.
Llarga vida al camarada Kim Jong Il, llarga vida al nostre amor al servei del pàtria socialista.
El teu camarada,
K
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