Vindrà
Un relat de: Naiade
Com cada tarda l’Anna es prepara per anar a l’estació de ferrocarrils.
Primer es planta davant del mirall on admira la seva fesomia jovenívola; els ulls brillants, el somriure omnipresent
que li fa ressaltar cada racó del rostre i aquella alegria folla que emana de tots els porus del seu cos menut i
gràcil.
No cal córrer, hi ha temps per preparar-se i encara haurà d’esperar; ell quasi mai arriba en el primer tren, però
vindrà, com cada dia!
Sobre el llit, la roba escampada; no en té gaire; els pares no són rics, però segur que després de dues o tres
temptatives, i fent tota mena de combinacions, trobarà la que més li escau. Contenta i feliç, fa l’última
llambregada d’admiració a l’espill, es pessiga les galtes i amb color enrojolat, surt lleugera cap a cercar el seu
Quim.
S’asseu ansiosa al primer banc, des d’on pot veure venir tots els trens i amb paciència, espera veure el caparró
pèl-roig i el somriure murri del seu estimat en alguna finestra.
Passen els minuts, les hores...i el fred es va apoderant d’ella sense ser-ne conscient.
De sobte, s’atura un cotxe darrere el banc; l’Anna no s’immuta, els ull fixos en les vies, les mans recargolant-se-li
inconscientment.
Una mà gran i ferma es recolza amb suavitat sobre la seva espatlla.
- Ja hi has tornat Quim! Ets un trapella. Com t’ho fas perquè no et vegi baixar?
L’Anna es tomba i veu en Quim, que li acarona el rostre amb afecte; s’aixeca i cerca els seus llavis ansiosos, es
fonen en una llarga i intensa besada.
Les mans de l’home l’agombolen tot tapant-la amb una manta i, deixant que es repengi en el seu braç, arriben al
cotxe, En Jan ja sap el que ha de dir, el que ha de fer. Seguir-li el joc, fins arribar a la residència. Per sort tot
succeeix en el cap de l’Anna, ell no sap el que hi ha allà dins, ni el que ella s’imagina. En Jan tan sols mira amb
tendresa aquell rostre arrugat emmarcat per ondes canoses i sap que, així, li brillen els ulls i és feliç.
Ella viu en el passat i qui és ell per treure-li l’esperança?
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