MOLT H$NORABLE NADAL...
Un relat de: onatge
Molt honorable nen Jesús,
benvingut a la Vida i al món.
No vulguis comissions que
mai no saps què o qui
hi ha al darrera. No t’acostumis
a pagar amb targeta de crèdit,
el millor és tants caps tants barrets...
No et refiïs de les promeses, recorda
allò de: A sants i minyons, no
prometis si no dons...
I el prometre no fa pobre.
No vulguis que el teu nom
sigui el d’una “Fundació”,
ni teva ni meva...
Quatre estalvis i quatre
torrons no els vulguis tenir
en un paradís fiscal... Ah!, que
en seran més de quatre?
Tingues moral, aquí i al corral.
Segueix la teva estrella però
no t’estrellis... M’han dit
que en pocs dies t’ha crescut l’ego.
Que tens una vaca suïssa?
Ah!, que buides la faixa a...
Perdona que estic una mica
dur d’oïda. Procura Ser
més que tenir...
Benvolgut nen Jesús, sigues
humil, només així podràs
Gaudir de les meravelles
De la Vida. Si poses preu a tot,
TOT perdrà el seu valor.
Et diran això i allò i el de més
enllà, et voldran fer combregar
amb rodes de molí..., no
perdis mai el teu sentit comú.
Tothom, molta gent diran que
són amics teus, estima a tothom,
però no confonguis els amics,
amb els saludats i amb els coneguts.
Et faran gran i t’oferiran presidir
consells d’administració.
No vulguis ser l’home de palla
de ningú. La palla al final
s’acaba encenent i cremant.
Vindran a conquerir-te les falses
amistats; l’orgull, la malícia,
l’antipatia, l’ego, la vanitat,
la gelosia, el diner, el protagonisme,
no te’n facis pas amic,
en el fons només sembren
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buidor i soledat.
No perdis mai el respecte a tu
mateix/a, així podràs respectar als altres.
Que no et facin entrar el clau per la cabota...
Compartir no es posseir.
Estimar no té sinònim.
No hi ha res més sublim que l’Amor.
Res! Tampoc ningú és més
que Ell. Per sort no es pot comprar
amb diners... Per això és tan gran
i té i ens dóna aquesta força
tan gran i profunda.
T’ensenyaran a caminar i fer el
camí, però ets Tu qui ha de caminar...
No vulguis imposar el teu rumb
i la teva visió a ningú, cal
viure amb la llibertat personal.
Sense dogmes, sense creences
entrades a cop de creu. La Vida
i la Natura ja tenen les seves
lleis naturals, massa sovint
i estúpidament, volem imposar
lleis antinaturals que neguen
i ofeguen la Vida i la Natura.

No et cansis d’aprendre, ningú
no neix ensenyat.
Que Nadal no sigui només les
garlandes i les llums del carrer,
ni el molt honorable Caganer,
el veritable Nadal és la llum
que hi ha dintre teu, tot el
que dónes i fas de bon cor.

Que Nadal sigui una ABRAÇADA
de tres-cents seixanta cinc dies...
onatge
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