El dibuix
Un relat de: Arístides
El dibuix
La mare va entrar a l'habitació del seu fill sense fer soroll. Assegut en el seu escriptori, primer mirava la fotografia
que tenia col•locada davant i després gratava amb un llapis un full de paper. La fotografia era de la mare. Ella
pensava que no havia sortit massa afavorida. Li agradaven el recollit dels cabells, els ulls clars ben oberts i la
petita boca tancada, perquè li feien semblar una dona polida, desperta i prudent, una d'aquelles que, abans de
parlar, es pensava a fons tot el que deia. Les arracades de perla i el vestit escollit per a la visita del fotògraf, un
de gasa lila amb un tancament que portava un raïm estampat, li semblaven adequats. En canvi, li disgustaven la
grandària de les seves orelles i l'amplària del nas, perquè li donaven una aparença una mica masculina. Sort que
la seva veu dolça i el seu comportament acurat afegien la suficient feminitat a aquells trets tan desafortunats.
-T'està quedant molt bé.
El seu fill va cobrir el dibuix amb els braços i va recolzar el cap damunt.
La mare li va començar a passar una mà pels seus cabells foscos i llisos.
-Vull ser artista –va dir el fill amb un to de veu molt sec.
-I per què ho vols ser?
-Perquè vull ser mundialment reconegut i admirat. Vull que les meves obres s'exposin en els millors museus. Vull
que la gent m'aplaudeixi, que pensin que sóc un geni –va dir descobrint el dibuix en el qual estava treballant.
La mare va mirar el seu retrat. S'assemblava bastant a la foto original, però ella se sentia incapaç de discernir si
el seu fill tenia un talent artístic natural.
-Això no és el més important, fill. El més important és que, facis el que facis, creguis en tu mateix, que no facis
cas al que diguin els altres, que segueixis el teu camí d'una manera decidida. Encara que tothom et digui que
estàs equivocat, tu has de seguir creient en tu, en els teus ideals, en el que vols fer amb la teva vida.
-Però, mare, això és el que em diu cada dia.
-Perquè és el secret de la felicitat, petit Adolf.
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