el dia que et sorprens a tu mateix
Un relat de: petit marrec
El dia en que et sorprens a tu mateix
Davant d’un te calent
Observant com camina la gent
Assegut en una cadira e mimbre
En un bar sense nom
Amb una estufa entre les cames
Es redueix la sensació de fred de l’entorn
Escoltes converses i
Inconscientment analitzes
Com deu ser cada persona més enllà del que diu
Cada cert temps mires el rellotge
Pensant que ja ha arribat l’hora
Que ha passat amb el món?
Les tecnologies ens han envaït
Fins al punt de no entendre les necessitats del nostre pensament
La seva solitud
Retrobes records
Trucaries a tots els contactes de l’agenda del mòbil
Parlaries de qualsevol cosa
Et comences a sentir estrany
Depens dels que t’envolten
Et ve a la ment la figura de l’ermitany
Aquell que viu sol
En certa mesura el comences a envejar
Però no vols compartir el seu dia a dia
Necessites aventurar-te
Trobar problemes que solucionar
Que et fotin canya !
Es llavors quan penses en la incertesa del que sents
Vols ser lliure però fer
En companyia
Necessites compartir el teu jo
Tens necessitat de comunicar
Tot i que sovint vols estar sol
Per estructurar-te de dins en fora
Veure sorpresa en els ull de qui tens davant
Somriure, plorar…
Descobreixes parts de tu ocultes
Les teves orelles escolten
El teu cap reté informació i la processa
Els teus llavis parlen
El teu cor canvia el ritme de bategar segon el seu judici
Les teves mans no paren d’expressar allò que passa dins teu
Tot surt
Es converteix en una explosió d’identitat i sentiments barrejats
Una bomba de mil colors, textures, olors i formes
Aixeques el cap
Mires el rellotge, pagues el te…
Somrius
Ha estat una estona agradable i teva
Has explotat de dins en fora
Del no saber que tens
A llençar idees en un paper
Esperant que algú, algun dia et llegeixi
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Que ell o ella es sentí com tu
L’ermitany intern que sent
Viu i escolta
S’aventura a créixer
Observa, jutja…
Pensa i vol compartir
Salut, un últim glop de te.
Camines més enllà d’on esperaves.
Tot imaginant trobar un altre moment
D’incertesa
D’autoconnexió
Un altre bar, dia, lloc…
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