ho som tot, i al mateix temps, no som res
Un relat de: kispar fidu
per a uns passos
que sense voler-ho
han hagut d'aturar-se...
A tu Àlex,
i a tots els que t'envoltaven i sempre et tindran present

Una paret blanca immortalitzada
sota llavis de cartró.
Ulls inquiets aturats en l'aire,
llàgrimes de canó.
Caminava ell sota gotes de colors
veient-ho tot de tons grisos i negres
mentre es fonia el temps
entre els seus dits.
Ella plorava clamant la salvació
d'una trampa sense normes
que el destí li ha imposat.
Rostres absents en el silenci.
Mirades perdudes en l'horitzó dels temps aturats.
Una llàgrima caiguda,
una mà agafada;
i entre cossos s'evapora una ànima.
Plorant una absència
que omple de buit els sentiments.
Sentint-se dèbils sobre una ruleta embogida
que gira entorn les nostres llibertats.
Com l'ocell que lleuger alça el vol
enlairant-se en un trajecte que ni tan sols ell coneix.
Tan fràgils com la pols en l'aire
transportada sense més,
incapaç de decidir els segons
que poc a poc van passant.
Mirades indecises que no troben els mots
que poguessin donar consol.
Una abraçada, un cop de mà,
un bes de llavis a la galta;
poca cosa més es pot donar.
El dubte omple la sala
mentre el silenci de les llàgrimes
n'ocupa cada racó.
Queden muts els llavis,
i aturats els passos.
Dèbils els muscles,
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tremolen les cames.
Et sents indefens,
res pot salvar-te.
Dansaves tranquil,
amb el somriure als llavis;
i algú va jugar les teves cartes,
barallant el teu destí.
Ningú és amo dels camins,
ni del temps, ni dels motius.
Tan sols avances mentre el camí és el present
fins que et tallen les ales
i com en un quadre
tot queda aturat.
No sona la música,
ni es respira l'herba humida
que acaricien els teus dits.
Res té moviment,
ni tan sols els teus sentits.
Les preguntes queden esteses en l'aire,
com si algú volgués trobar-les.
Voles més enllà, amunt de les muntanyes;
enlairant-te, transparent,
mentre sense saber-ho,
respiren la teva presència incandescent.
Una imatge immortalitzada per sempre,
donarà vida a uns passos,
que els segons han aturat
en els colors dels bells records.
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