
Tant de bo... 

 

- T’estimo 

Per fi va pronunciar aquella paraula, aquelles set lletres que havia estat esperant des 
de feia temps. Aquells sons que mai no havia estat capaç de pronunciar, per por a ser 
rebutjada. 

Feia més de dos anys que esperava que aquelles paraules fossin pronunciades per un 
dels dos, feia més de dos anys que ens buscàvem mútuament. 

Un noi em va parar a la rua de carnaval del poble i em va preguntar si estava guapo 
amb la cara pintada. Jo, vaig riure, i li vaig respondre que sí, per ser simpàtica. Però en 
realitat ni m’havia parat a mirar-me’l. 

No acabo de recordar com va seguir la conversa, l’únic que sé és que vam acabar amb 
el número de telèfon de l’altre i amb més de cinc fotos junts. 

Des d’aquell moment, no vam parar de parlar mai, però, la ceguesa de l’un i l’altre va 
fer que no ens n’adonéssim. 

Més tard, vaig començar a sortir amb un altre noi, tot i que no sé si va ser per posar-lo 
gelós o perquè el meu subconscient tenia ganes d’estimar una persona que se 
n’adonés i també ho fes, però aquesta estimació mai va ser tan gran com la que tenia 
per ell, i tothom ho sabia. 

Una vegada vaig intentar que m’ho digués, que de la seva boca en sortissin els set sons 
que ens farien feliços, però no ho va fer. 

T’estimo... tan curt, tan senzill... tant de bo pogués obrir els ulls, aixecar-me, agafar-li 
la cara i dir-li que jo també l’estimo i després poder besar aquells llavis, tan dolços, tan 
desitjats... però el meu cos està inert i no respon. 

Les llàgrimes comencen a baixar per la seva cara i colpegen el vidre que tinc a sobre. 

Tant de bo el pogués consolar... 
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