La hipocresia és com vestir, però anar despullat no és ser honest
Un relat de: llamp!
>
Vestir-se amb la mentida no significa que siguis honest.
Despullar-se de les vestimentes no et fa més honest.
Així doncs, si anar vestit és suggerir,
anar despullat seria insultar?
No, perquè la vestimenta fa més decoroses les persones,
mentre que anar despullat les fa més procaces.
Així i com ens van dur al món, ens despullem per dutxar-nos.
Ens despullem per canviar-nos de roba o posar-nos el pijama.
Ens despullem per banyar-nos al mar.
Ens despullem per tenir sexe.
Per res més ens despullem, només per sincerar-nos amb el nostre cos.
Vestim per anar a treballar, per sortir de casa,
per protegir-nos del fred o les inclemències del temps,
Vestim per vestir, per art, per cultura, per fer societat.
Vestim, també, per pura convenció social.
Vestim per pura rutina, per costum.
Vestim per veure'ns macos i maques.
Vestim per dissimular aquells trets del nostre cos que no ens agraden de nosaltres mateixos.
Vestim per vestir bé i amb classe.
Vestim per sentir-nos còmodes o viatjar.
Vestim un Sant per despullar-ne un altre.
Significa això que ens despullem per vestir Sants?
Significa que despullar-se és obrir-se als altres?
Significa que despullar-se és aplanar el camí?
Significa que despullar-se és treure's de sobre allò que engavanyava tant?
Despullar-se no és manifestar-se verge, ni promiscu, ni fidel.
Despullar-se de tot complex no hauria de ser físicament necessari.
Despullar-se és no ocultar-se, ser transparent.
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És transparent el cos? No, tenim ossos, carn i pèl.
Transparentar-se és també anar vestit?
Vestit o despullat es pot ser honest o hipòcrita?
El que compta és vestir-se d'honestedat
I despullar-se de la hipocresia.
Que les mentides sempre som a temps de desmentir-les,
I les veritats sempre som a temps de dissimular-les.
Poc a poc es van construint temples amb veritats desmentides,
I, poc a poc es van deconstruint les mentides ocultes i veritables.
De veritats a mitges i de mentides pietoses tots en tenim algunes.
No voldria arengar a ningú, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
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