NO ELS ENVIÏS A LA MERDA SI NO VOLS QUE TORNIN!
Un relat de: Marina Terra Èol
Tinc un amic que es dedica a enviar la gent a la merda. Soc de les poques persones que no han escoltat de la
seva boca un: “VES-TE’N A LA MERDA!!!!!”.
L’altre dia precisament, em va escriure per explicar-me que havia enviat a la Magda a la merda. Diria que ho deia
en un to mig enfadat i molt seriós, com si aquell gest marqués un punt i final a la seva relació d’amistat (jo no en
diria ni d’amistat, però bé....).
Em van venir ganes de riure. Quantes vegades havia enviat a la Magda a la merda?
I iups, no se’m va ocorre res més que escriure-li quatre ratlles:
- “Rafael, amic meu, si envies una persona a la merda poden passar vàries coses:
1. La persona et fa cas, busca una merda, la troba, va cap a la merda, fa pudor, no hi està bé i prefereix tornar a
on estava, al teu costat.
2. Com que en aquest país es ben fàcil haver d’anar pels carrers esquivant les merdes dels gossos, en localitza
més d'una i li toca tornar per preguntar-te a quina de les merdes vols que vagi. Li expliques, se n'hi va, sent pudor,
no hi està bé i prefereix tornar a on estava, al teu costat.

3.. La persona et vol fer cas, però no sap com s’hi va a la Merda. Utilitza el GoogleMaps o el GPS i no troba cap
camí per arribar a destí. De fet, no es localitza Merda en cap lloc del món. I és clar, es pensa que no t'ha entès
bé o t'has confós, no li agraden els malentesos i no li queda altre remei per aclarir-lo que........... tornar a on
estava, al teu costat.
Ja ho veus amic meu, passi el què passi, sempre retornen a tu.
De fet, també es podria mirar la situació des d'un altre punt de vista......ejem, aquí va: si envies algú a la merda i
resulta que sempre ve cap a tu........
Bé, potser aquest últim punt me l'hauria d'haver estalviat?
Rafael, maco, que no te n’adones que continues tenint les mateixes persones que has anat enviant a la merda al
teu costat?
SI VOLS QUE ALGÚ S’ALLUNYI DE TU I NO TORNI, DESITJA-LI DE TOT COR QUE LES COSES LI VAGIN
MOLT I MOLT BÉ SENSE TU.”
I fins aquí el què li vaig escriure.
Tot i les meves reflexions i consells però, el meu amic segueix enviant gent a la merda i després d’aquestes
quatre ratlles, segur que deu estar pensant que soc una irreverent i mala amiga que li va en contra i pinta, que no
tardaré gaire a sentir d’ell un: “VES-TE’N A LA PUTA MERDA!”.
I així li va, amb aquelles persones que ell en diu “enganxifoses i tocawebs” rondant-lo.
He arribat a la conclusió que és la seva manera d’anar per la vida. Juga a crear detractors dels qui s’ha de
defensar i lluitar traient tota la seva força per reafirmar-se, fer la seva i demostrar-los que ell té la raó tot
aconseguint els seus propòsits.
Algun dia potser se n’adonarà que és molt cansat anar així pel món i que pot fer la seva i aconseguir els seus
reptes sense haver de crear ningú que li vagi en contra.
Bé, estimats lectors, espero que el meu relat us hagi agradat i us ho repenseu una mica abans d’enviar algú a la
merda.
I per últim i com no, ANEU-VOS-EN A LA MERDA!!!!!....i llegiu-me molt quan torneu!
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