El virus
Silent com un virus,s´estenia entre la gent,potser ni te

n´adonaves que el portaves a sobre.

De sobte t´el trobaves de cara i no el reconeixies , encara

que l´havies vist moltes vegades i de ben a prop.

Només reconeixies el seu cansament,la seva tristor. Aquells

ulls buits,sense cap espurna… de vegades semblaven demanar

ajut silents, de vegades amagats darrera d´unes ulleres fosques

el dia més núvol del món.

De vegades no els tornes a veure mai més…

El teu cos no obeïa les ordres del teu cervell, com si estigués

en “vaga de cel”.

Es com si et digués: _No m´has escoltat durant molt de temps,
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soc aquí, i em maltractes ignorant les meves necessitats.

No estic disposat a que em facis servir d’aquesta manera .

Ara mano jo!, hauras de escoltar-me finalment.

Em prendre el meu temps i no podras fer res sense el meu

consentiment. Hauràs d´oferir-me el doble del que em demanis.

Et faré sentir inútil… Vulnerable…

La meva memòria RAM no funcionava prou be,sort em vaig tenir

de la memòria FLAIX . Tot d´una era com si no recordés com es

féien les coses més elementals: conduir, cuinar, sortir al carrer

a comprar . El meu liquid lacrimal vessava sense avisar.

Depenent…

Havia de fer un RESET.Res no funcionava com cal o simplement
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estaba des-programat, com la son ,la gana…

Examines el DISC DUR.Un desastre,arxius seriosament

malmessos, d´altres no sap amb quin programa s´han creat.

El teu ordenador es va ralentitzant quasi no…

Ho tornes a intentar. Haurás de trucar al tècnic, tu sola no t´en

surts.

El teu company no ho veu com tu,encara que t´escolta i

continua estimant-te .

Tens por d´ encomanar-li el virus al seu ordinador.

Hauràs d´ ínstalar un ANTIVIRUS nou,encara que tu no t´en

Refii’s massa.

El tècnic diu que van tan bé, son molt segurs i realment

funcionen.

Llança ja aquest ordinador per la finestra!... o comença a fer-li
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un bon manteniment si vols que et faci servei.
La veritat és que no puc viure sense ell. Ja el tinc arreglat!.

Començo a obrir el “Word”.

Avui día 19 de Febrer començo a escriure, és un dels

manteniments que m’ha recomanat el técnic i veritablement

funciona.

Soc una persona, sexe femení, edat: 43 anys, feliçment casada,

amb dos fills encara en construcció i treballadora activa desde

els 18 anys.

El día “X” la meva metgessa m’ha diagnosticat una depressió.

Alerta amb aquest virus, está molt estès!

Que la teva dignitat et permeti canviar les prioritats i lluitar!

Me n’he sortit prou bé, reforçada, com nova de trinca.
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