REGUITZELL DE PENSAMENTS MENTRE EM POSO EL PIJAMA

Ostres tu! Ja m’he tornat a carregar les mitges: foradet al ditet del peuet. No guanyo per
tanta mitja dels nassos. Aquestes són les que em vaig comprar ahir a l’Schelecker... serà
possible?. Tan mones que són... què eren!. Mira que m’han abrigat avui i tan finetes que són
de disseny!. I ara què?. Ja m’han fet servei durant el dia, un dia només!. “Jolines”... quina
llàstima. A veure què em poso demà... demà... què és dema? dimecres?... dimecres!!! demà
tinc la reunió del peque al col·le!. Ja se m’oblidava!. Què em poso?. He d’anar bé però no
massa mudada que no es cregui el profe que... Si em poso la faldilla blau marí, m’he de
posar els botins marrons i ara sense mitges... em queden sense estrenar unes negres; però
negre i blau marí no m’acaba de fer el pes...
Per cert, què li diré al profe?. Jo ja sé què em dirà ell: el nen és molt mogut, molt inquiet, viu
en el seu món, com em diu el meu nen “mami, deixa’m perquè cadascú té el seu ritme”... és
que és un cabroncete el bitxet!. Què bonic que és!. A mi el que m’interessa és que vagi
aprenent, que no perdi el compàs. Què més puc demanar?. És petit encara: són només 6
anyets. Sí, però com diu l’avi: “el arbolito desde chiquitito”. Realment és molt bon nen i molt
sociable... li donaran un diploma al més despistat i poc endreçat. Li pregunto al profe si veu
bé de portar-ho a un homeòpata per la falta d’atenció?. Pensarà que estic “xotera”. Però la
Marijelen m’ha comentat que hi ha Flors de Bach que ajuden a la capacitat de concentració...
ella en sap molt de tot això... No, al profe no li diré res, és cosa meva; però quan cobri miraré
de guardar uns calerons per les sessions del homeo. És que són cares, tu!. Si són uns 60
euros per sessió, conta al principi que seran 2 visites al mes... he de guardar uns... 60 i 60...
120 poso 60 més pel que sigui... ja són 180... uns 200 euros en total... i d’ on els trec?.
Ara que hi penso, si fem la reunió a la sala hortera plena de copes i trofeus al costat de la
secretaria... aquells seients són molt baixos i no pots seure bé perquè te’n vas cap enrere i si

la faldilla és curta... mare de déu senyor!. Que ensenyaré les vergonyes al Xavi. Pobre profe,
és un “pipiolo” encara!. Que “tonta del cul” que soc. Em penso que encara soc una noia
joveneta i de bon veure... si us plau!, què s’ha de fixar en mi si semblo una vaca vestida i
maquillada!. No hi ha manera de perdre ni mig quilo...al pas que vaig... “mesa camilla”!!. I les
putes arrugues?, amb els ulls tan bonics que he tingut sempre i ara has d’imaginar-te que he
tingut uns ulls bonics. M’hauria de posar crema d’aquesta pel voltant de l’ull, per les bosses;
però és tan cara... i tampoc em poso cremes jo... i després em queixo. Soc “pava”. El que
tinc clar és que no em puc posar faldilla curta que es veuran les idees. Puc semblar una
menja-homes. Nyam, nyam... Quina vergonya!.
Vergonya és el pèl que porto, que encara no m’he posat el tint, “me cachis”!. Tinc unes arrels
que “flipo” jo sola. Quantes canes, mare de déu!. I no tinc temps de fer-me res i se m’hi veu
una autopista blanca...ja està!. Solució nyap que “t’hi cags i t’hi pets”: em posaré les ulleres
grans de sol i així dissimulo una mica. El temps ha dit que demà es preveu mal temps. Mal
temps i jo amb ulleres de sol!. Com sempre jo fent el ridícul: foca marina i amb ulleres de sol
un dia nuvolat per tapar el fotiment de canes. “Manda cojones...”
Ostres!! I demà també tenim reunió de grup a la feina!!. Es que no me’n recordo de res!. Em
faig iaia per moments. Vaig perdent la memòria a marxes forçades. Cues de pansa?... l’edat
que no perdona, què collons!!. Reunió de grup?. Això sí que és una to-ca-da-de-co-llons.
Perdre el temps, única i exclusivament. “Parleu per ordre” i després la ‘cumba’ amb la cara
d’idiota que posa, les posturetes que té al damunt de la cadira (mira que s’ho fa difícil), amb
menys vergonya que un “guarro seco” com diu la meva mare, sense educació ni res, rient-se
com a una hiena... I després jo preocupant-me pel què em poso i la tia es posa cascavells a
les botes. I el maromo?. “Vaja perroflauta”!!!. Si us plau!!!. Si ja diuen que “Dios los cria y
ellos se juntan”. El que hauria de fer el “boss” és fotre un cop de puny a la taula i posar una

mica d’ordre; però després... tot segueix igual. Amb la feinada que tinc demà i llàstima de les
dues hores que perdré.
Però de què em queixo... pobre Chusita!. No se me’n va del cap. Amb una nena, amb la
il·lusió de tenir una altra criatura i foten fora al seu home de la feina. Això sí que és una
putada. Dubto que ara pensi en tenir un altre fill. Ella és molt sensata. I ell, pobre! No és molt
gran; però tampoc és jovenet ni crec que pensi en anar-se’n fora a treballar... lluny de les
seves ratetes... què va!. Ell no marxarà fora. I trobar feina ara...ostres! Espero que tingui sort
perquè tal i com està el panorama del mon mundial... ell es veu un tio maco, com ella,
perquè mira que la tia és complidora i sensata i amb seny...i cobrant una misèria, perquè
m’imagino que deu cobrar poc... no tinc ni idea... mai li he preguntat o ha sortit el tema... no
són coses que s’hagin de preguntar. Però si sobrepassa els 1000 euros... serà de poc.
Pobreta, gent pencaire que val un imperi i cobra misèria com ella i després els
impresentables que només es passegen i deleguen i miren com cauen calentets a la butxaca
a final de mes. I ja no t’explico com està el pati...
Està la cosa fatal. I si escoltes la tele acabes deprimit. Avui a les notícies no n’han donat cap
de bona. Fins i tot el Barça ha perdut!. I què m’importa a mi. Tot són “señoritingos” i
“xupòpters”... els rics cada vegada més rics robant i els pobres pastant fang... ni polítics, ni
jugadors de futbol, ni borboncitos... a pic i pala els posaria jo... que segur que les seves
dones tenen pasta gansa per comprar-se camions plens de mitges i s’operen les potes de
gall...
Senyor, qui m’ha vist i qui em veu... “tonelito”, amb bosses als ulls, sense mitges... jo que
abans feia tanta patxoca!. Puta crisi!. Com ens hem de reinventar senyor!. Jo crec que els
homes no tenen aquests problemes; però jo porto roba de fa cinc anys, jerseis finets a l’estiu
i a l’hivern el mateix jersei amb pullovers de colors sota i mocadorets per dissimular...
mocadorets!. Abans eren bufandes de Burberry i Ralph Lauren i ara foulards de tot a 2

euros; abans amb esteticista i ara he canviat a l’ Ali per una Gillette de doble fulla; d’anar
cada mes a la perruqueria de la Naty, ara em poso el tint a casa i la meva germana em talla
el cabell. Menys mal que té bona traça!!. Quants anys fa que no trepitjo una perruqueria...
cinc?. No vaig poder anar-hi ni per la boda de la meva germana. La meva “Fatimeja –
moraleja”, què faria jo sense ella... sempre al meu costat, mirant que no em falti de res...
gràcies a Déu que tinc una família al costat que no em mereixo. Déu?... existeix realment?.
Déu deixa que em passi el que m’està passant?.
I de què em queixo jo?. Afortunadament tots dos treballem. Què el banc es queda amb tot?.
Sí, però treballem per què el banc s’ho quedi tot... puta mala inversió!!. Hi ha gent que no
treballa, que no té res... pobre gent. I jo queixant-me de què no puc anar a la perruqueria i de
fet, qui ho diria?. Repeteixo roba, sí; però vaig conjuntadeta i mona. Que el maquillatge ja no
és Oréal o ‘puturrúdefuas’? i què?. Si em depilo amb cera calenta o amb fulla... és nota? a
l’estiu sí... però i què?... per cert, si demà vull posar-me mitges m’hauria de repassar una
mica aquestes cames que no em surtin els pelets pels forats...
El que no vull és que em falti menjar pel meu petit i preciós bitxet. Ja m’agradaria a mi poder
comprar peix fresc tres cops per setmana i donar-li... però s’ha de conformar amb el que hi
ha. Veus?. Una cosa bona de la crisi: he après a cuinar amb no res. Tinc la nevera buida i
preparo uns platets dignes... lectura positiva!!. Demà faré sopeta de verdures com tenia
previst. I desprès em diuen que faci règim...
Diners, crisi, jo amb l’ Omeprazol per l’estómac, nervis, el pijama que no m’entra i semblo
una botifarreta... saps què?. Poso esmalt d’ungles al foradet de la mitja i demà aniré amb la
mateixa roba que avui...
Per cert, encara no li he explicat a la Mire res del que li ha passat a l’home de la Chusita. Ja
veuràs quan li digui... Uff, hauria de fer una mica d’esport... estic rovellada...

