
Muààà

Si feu memòria de tots els petons que heu fet a la vida, us en adonareu que, de petó, no n'hi ha cap
d'igual a un altre.

N'hi ha que es fan a la galta. N'hi ha que sonen. Fins i tot n'hi ha que comencen als llavis i que
després enfilen un caminet de pessigolles que baixa per l'esquena i que arriba fins als peus.

Generalment, quan la gent es fa petons, no passa res. Però alguna vegada, molt de tant en tant, els
petons s'escapen.

Sempre n'hi ha un que és el primer de fugir. Valent i decidit, es fa lloc entre els petits plecs dels
llavis, i ben bé com si tingués ales, surt volant cap amunt.

N'hi ha algun altre que dissimula una mica més. Diu: "Ara torno", però ja l'has vist prou.

Ningú sap del cert per què els petons s'escapen. Potser volen veure món. O potser s'escapen perquè
sí... Tant se val. El cas és que cada vegada que algú diu "muààà", un petó s'escapa.

Quan els petons s'escapen, s'escapen de qualsevol lloc.

De la trobada de dues muntanyes enamorades.
De dos icebergs que han fet les paus i fonen malentesos petonejant-se.
De dues cascades que s'esquitxen l'una a l'altra. Com dues amigues que juguen.

L'aire s'omple de petons. Suaus, llargs, prims. No n'hi ha cap d'igual. Ni tampoc n'hi ha cap que
sigui del mateix color.

Els petons vermells juguen amb els blaus. Els verds ballen amb els grocs. I els violetes empaiten
tots els altres. I és que els petons, en general, tenen poca tirada a la soledat. A ells els agrada la
companyia.

És per això que quan tants i tants petons s'escapen, tots s'acaben ajuntant i formen un gran núvol
de petons.
És un núvol enorme, que es mou feixugament, i que cobreix tot el cel.

Quan aquest núvol està tan ple de petons que sembla que descarregarà una tempesta, es converteix
en una boira fina. És una boira que entra per les finestres de les cases i es fica dins dels cossos de
la gent. Travessa la pell de les muntanyes, i toca el cor del mar.

Llavors la gent està més contenta.

Les persones riuen, i se saluden pel carrer.
S'ajuden i s perdonen les malifetes.
Si un té ganes d'explicar la seva vida, en troba un altre que el vol escoltar.



Amb el
suport de

Tothom es mira amb bons ulls. Fins i tot es piquen l'ullet. Sembla ben bé que la boira faci que
quan tens algú al davant, li vegis les gràcies. Més que no pas els defectes.

Tot fa més bona olor. El fred es fa passar amb abraçades. La calor, amb sospirs.

Quan els petons s'escapen, ens llevem contents. I a la nit, acluquem els ulls i no ens fa por la
foscor.

La boira de petons que se'ns ha ficat a dins deixa anar una petita gota d'aigua. És una gota
transparent. Neta i única com un petó. Ens humiteja els llavis i, abans no ens adormim, ens fa
somriure.

Aquestes són les coses que passen quan els petons s'escapen.
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