Dimonis
Plovia, molt. Eren les set del matí i acabava de sonar el despertador. T'asseies a la
vora del llit i, d'un petit saltet et dirigies cap a mi on em reflecties. "Quin cabell,
quina cara de pa. I aquestes cames? Per què no t'assembles a una model de
revista? Seràs més feliç! A la gent, li agradarà estar amb tu, no com ara. Ets una
misèria! No t'atreveixes a parlar ni amb el teu company de taula... Quin fàstic fas.
Vés a vestir-te. Ja!" Els meus comentaris et resultaven com cent fuetades a
l'esquena i sempre sorties fugint posant-te aquells auriculars. Però jo no em rendia
tan fàcilment. Molts dies no esmorzaves i odiaves anar a l'institut, que això no era
culpa meva, però em va ajudar basant. Era una època tan gloriosa per a mi quan
veia que et retorçaves de dolor i ningú no se n'adonava. Ho penso i... va, deixa-ho
estar. Però, de sobte, va aparèixer aquella dona decrèpita que encara no entenc
com, en unes hores, et va cedir tanta força. M'omplo de ràbia! Només et deia que
eres "bonica", i una m****! I llesta. Sí, i tant! Però si semblava que no sabessis
parlar. Ah! I la ximpleria més gran: "Sigues tu mateixa perquè vals. A partir d'ara has
de mirar la part positiva de les coses i deixa de banda aquell dimoni..." Però com
s'atreveix a dir-me dimoni! Però és que, des d'aleshores, vas canviar, em vas
debilitar. El meu mirall, les fuetades, l'institut… es van esvair. Vas començar a ser tu
mateixa i a obrir-te als altres deixant-me de banda a mi, quan jo era l'única que et
feia cas... Et necessito...
-Doncs jo no, no et vull veure mai més! Quasi m'enfonses a l'inframón. I saps què?
Ara sóc feliç, gràcies a aquella dona que no conec de res, però que em va donar la
clau per a continuar endavant, que ha fet que tu fugissis a corre-cuita i que jo,
finalment, pogués ser jo i no la simple imatge que reflecteix un tros de vidre
anomenat "mirall", el qual no em reflectia a mi, només un conjunt de formes
allunyades de la realitat. Ara, adéu, fuig d'aquí i que no ens tornem a veure mai
més.
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