Un amor d'estiu
Un relat de: JKR
Surto a fora, al meu balcó
a fer una cigarreta
és una nit clara
i no hi ha ningú al carrer,
només una parella;
abraçant-se, besant-se
i en el únic que penso
és en aquell temps passat
en que els dos ens estimàvem
i res no va sorgir...
falta de valentia,
per part meva.
Tant sols se,
que quan te'n vas anar
només pensava
en poder-te tornar a veure,
abraçar-te i dir-te
tot el que sento per tu.
Va passar el temps
i vam deixar de parlar
però en el moment
en que vaig tornar
a parlar amb tu,
a reviure aquells moments,
en tornar a veure
aquelles fotos de l'estiu...
Pensava que t'havia oblidat,
que ho havia deixat enrere...
però no,
encara sento alguna cosa per tu,
encara t'estimo
Et necessito al meu costat,
perquè tu ets la flama
que m'encén;
sense tu no sóc res,
perquè jo visc per a tu
i per ningú mes;
sense tu em sento buit,
busco dins meu
i l'únic que trobo
es dolor i tristesa;
el meu cor encara espera,
espera a retrobar-se
amb tu de nou.
Sempre he dit
que la distancia
no suposa cap problema
per al amor
i menys amb la força
amb la que ha crescut
dins meu.
Prefereixo no pensar-hi més...
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Entro a l'habitació
i m'estiro al llit
de cara a un sostre blanc
que encara em deprimeix més,
intento dormir
però no et puc allunyar
dels meus pensaments.
M'aixeco i encenc una espelma,
penso en tu,
em poso a llegir,
però segueixo
pensant en tu,
prefereixo escriure
i el meu cor
impulsa un bolígraf
que escriu:
Surto a fora, al meu balcó
a fer una cigarreta
és una nit clara
i no hi ha ningú al carrer,
només una parella...
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