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La ml de l'estimada es bella, un menjar golafre pels llavis. Es te tota

R E F L EX E S.

una vida, sinuosa i trencada~ trancada 1 seguida, plena de cot6 fluix i
papar de vidre ..¿ Perqu~ una catedral alta, alta, sense ~ostre, amb unes columnes cizella. -
des, fines, pulides d'aigua, de marbre de mirall, 80mbun capitell jnfi.Ei
tament alt i el basament monstru6s, elegantment monstruós; i figuretes
cóniques de tela negra, ninots de capella sense barret, amb la corona
brillant i opaca, com una llaeuna de cel-luloide en un desvbt de feltre

de dol?
Ella no hem dona dret a apretar el seu bra~ amb les meves mans, no puc
arrugar el seu nas contra la meva boca, ni besa. el seu elatell, ni els
seus cabells d'atzabeja, ni la puc pegar com a un amic, ni puc acostar-
me a ella i ~'es impo~sible allunyar-me'n.
Es insofrible veurer cinc bbmbofles de vidre ell~t~c em~aitar una cria-
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ci6, entre fum de vapor,i rod~s de ferro d'una inmovilit~t bellugadi-
ssa i silenciosa. 1 el mestre rellogat, Rmb cab~llera d'apo tol, reta-

tllant finestres en miniatu~a, amb tota la fusta ratada per l'inhabilita
. .

del buril, amparant amb una fredor de rialla morta ala criatura fugiti
vai posantun baldó f~agi~issim entre el nen i les ~inc bombolles. de
vidre -e Lastic.
Els ulls ~laQats toraden la carn de les parpelles, i acosten les mans
i la boca a l'estimada. Passejem per carrers monocroms, vorejats de fa
briques de perles artificials, totes copcadas de finestres altes, amb
reixes de ferro i finestrons sense vidres. Ri.ha un camp infínit amb
horitzó de terra, i un tr6s de paret enrunada i una porta ~e fusta grm
sa ple~a d'esquerdes. Ella hem 601peja el braQ amb insistencia i plo-
~ resonar dintreel meu pi t els cops histérics de la seva ma .de-
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lieiosa. A darrera la porta hi ha una sala de musau inmensa, amb el sos
tre ví.dr-Lat i una gran columna en un .cost at , amb un basam.ent gran, quie1'-)
d'una quietut que punxa i fereix el cervell. Dintre le sala hi juguen.
Hi ha tot de 4amarretes blanc~negres i blaves, i els copa apagats del
cuiro de les sabates sobre el ctiiro esferle. Enfilat en el basament
veigtot de fileres de gent, perfectamen arrenglerats.Cada individu co
rrespón a un forat d'un gran garbell de tripa.
Sana una m~siqueta descolorida' gastada, marxas militars sense bigotis,
produida per músics uniformats, amb gorra de plat, que veig perfeeta-
ment per~ que no se sap aon son. Una veu desesperada s'aixecade les gra
deríes:
- Pareu la música que va a morir un xicot! ...
Un xicot •.~ Les paraules s~enfilen cel amunt, embolicades amb paper ve
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gatal, paraules d'ulls tristos, presoneres en un ascensor que no s'ha d~
parar mai ..•
La marxa militar cesa, mandrosament, rondinant com un gramofón sense cor--
da.
A les graderíes, lluminosa, amb els ullstancats, verds,. una noia agonit-
za,amb un somriurer de cera verga odiós. Hi ha un sacerdot davant d'ella

. '. . ,
que l'ajuda i l'empeny a morir amb netedat.
No puc,no puc aguantar mes, i abraQat a la columna crido. lentam~nt:
-Farsants! ... La ~oia no morir.! ... SegUiu tocant .....
La noia hem mira avergonyida, repr~n el seu p~sat natural i el s8c~rdot

sfuig, i la ~arxa militar retorna, lluny, trencada com l'emalt malm~s de
la porcal-lana vella.

,Ella no estA al meu costat. Darrera meu~ mes baixos, assentats en cadires
de fQsta blanca i boga, hi han tots els membres de lameva familia.
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- Cerques a la teya estimada¿no? La tens davant teu.
Ella estA davant meu, vestids.de vermell, i plora, plora, pIara ..•
No la puc besar, no puc bes~r el seu coll, no puc acaronar la seva si-
na de verga, perqué ~.mem separa d'ella una boira cristal-lina, densa,
d'una opacitat extraordinariament transparent .•.
Portar~la agafaaa del braq, i passejar amb ell~ per sobre el quitrA en-
durit, i tastar els seusllavis, llavis prohibits. Rellisquem sobre la
molsa seca del pessebre, i ella fuig de mi, s'enlaira com un globus de
paper lleugerf~sim, amb una rialla de lllstima crudelt, i es va empeti-
tint; esdevé mes petita que l'estrella de llauna del pessebre.

. . a..Per un camí de sorra i etzavares es v~una mina petita, estreta, cober-
ta per un porxo 80mbteulada vella, plena de got~res i fusta coreada.
Em fa engunia l'humitat de la mina, i el seu fang finissim i repugnante

•
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disses.
! Quina cosa mes bella explicar aquests cucs! ...

P.d'A. Clldes.
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