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Bel Olid

L'autobús va aturar-se  en  una àrea de servei  i  un  moment  va  parar la  música
melòdica  croata  i  es  va  sentir  el  conductor  que  anunciava solemne una parada
d'alguns minuts, no va entendre quants. Va posar la revista a la bossa i va baixar,
mig adormida, fregant-se els ulls. Al seu voltant tot era herba alta, roques esparses,
cel dens de núvols negres que no acabaven de decidir-se a ploure. Va entrar al cafè
de la benzinera i  va mirar la carta. Reconeixia algunes paraules. Va estar molta
estona assajant el seu latte machiato, molim, mentre la cambrera despatxava cafès
als cinquanta que havien baixat a l'autobús anterior. Se'l va prendre al costat de la
finestra, mirant un ratolí de camp que jugava entre les escombraries al costat del
petit parc infantil, potser buscant un gat que volgués menjar-se-la.

I llavors aquell mal de panxa inhumà, aquella rentadora centrifugant-li el ventre, i
córrer al lavabo, i empènyer una italiana per arribar gairebé a temps d'abaixar-se els
pantalons i les calces, per desfer-se sencera dins la tassa. La italiana cridava alguna
cosa inconcreta des de l'altra banda de la porta i ella només sentia budells rugint
com avions. Va passar molta estona, la italiana va cansar-se de picar a la porta i va
marxar, ella va recuperar alguna mena de consciència i va pensar que calia sortir,
rentar-se les mans, seure al bus i continuar dormitant fins a Zadar. Com a tots els
lavabos de carretera s'havia acabat el paper i va furgar dins la bossa. Va arrencar
una pàgina de la revista, paper de vidre esgarrapant-li les natges, i tan bé com
va poder es va netejar el cul amb la cara de la reina, somrient, cobrint-se lentament
de merda fins que l'aigua del vàter va empassar-se-la.

Sentia un cansament antic, es va rentar la cara. A fora, el seu autobús marxava.
Hauria  cridat  que  no,  que  no podien  deixar-la  allà,  que  s'esperessin,  que  se  li
enduien la maleta, però no trobava la força ni d'aixecar el braç i fer-li un gest inútil
al conductor que no la mirava. Asseguda a la caseta de fusta del petit parc infantil,
va treure el que quedava de la revista. Uns que no coneixia es casaven, algú s'havia
aprimat quaranta quilos, uns altres que no coneixia es divorciaven. Quan finalment
va caure a pluja va trobar-la imaginant una llarga vida dormint en aquella caseta,
robant xocolatines de la benzinera, pidolant cafès al bar. Va imaginar-se ja vella,
després de molts anys sense parlar amb ningú, havent llegit i rellegit les mateixes
banalitats cada nit, sota la llum intermitent d'un fanal a mig fondre.

Va treure l'horari de la bossa. El pròxim autobús passava al cap de tres hores. Va fer
una trucada. Va caminar sota la pluja. Al fons del fons un ramat de bens belava.
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