EL VAIXELL

Vist des de dalt del vaixell l'espuma de l'aigua dibuixava i acariciava els
seus costats, la proa,la popa a estribord i a babord, a cada pas l'aigua del
mar canviava de color i l'ambient silenciós només era trencat pel soroll de
l'onatge , l'espuma de l'aigua un carrer de cargol que es fonia amb el blau
dins de la immensitat. A causa del moviment, els passatgers caminaven
sense control pels passadissos, tot i així els músics no deixaven de tocar i
tocar i els amants dins les seves cabines aprofitaven el balanceig del llit per
acariciar-se. El rellotge del temps de tant en tant aturava el moviment del
vaixell perquè els passatgers poguessin assaborir les fruites, els peixos, les
salses elaborades magistralment pels cuiners estrellats i tot es confonia en
l'ambient, les olors, la música, els vents elisis, el xaloc.......
Entretant volcans ofegats dins del mar i illes de terres volcàniques
acompanyaven els viatgers a distància, els camells de grosses dents i nas
pelut caminaven lentament per caminets torrats de lava erosionada
expulsada des dels craters mil·lenaris, de tant en tant, els crits esquerdats
dels camells trencava l' immens silenci de les valls illenques, plenes de lava
adormida dins d'un sol que cremava injustament tota la zona desèrtica.
Al vaixell l'ull de bou penjava a estribord parant el vent del desert i
deixava caure la llum suaument damunt dels cossos assedegats dels
viatgers obsequiant clarors i escalfors amorosament. Tot i vorejant la costa
se sentien veus des de les roques i el vent dels penya-segats cantava
cançons de benvinguda als passatgers que venien de lluny amb el desig de
pau i d'aventura per renovar temporalment les seves vides.
Més amunt els volcans solitaris formaven torrents de lava
agrumollada amb l'absència del verd que contrastava amb el blau-verd del
mar. Les sirenes dels voltants saludaven al vaixell tot xisclant i dient;
torneu a passar per aquí que estem soles i ens fa molta gràcia que trenqueu
per un temps el silenci i l'harmonia de la nostra divinal natura.
Tot de sobte un soroll grandiós acompanyat d'una claror
impressionant em despertà bruscament,vaig obrir el llum de l'habitació, em
vaig fregar els ulls, vaig saltar del llit i vaig mirar el rellotge, eren les tres
de la nit.

