
…Y se desvanece mi melodía
cinética.
Se trastocan los metrónomos
internos. 
Aparece una agitación, un súbito
temblor agita mi carne.
Y todo se detiene. 
Pero mi movimiento no
desaparece; está más presente
que nunca.
Vibra, vibra, vibra…
Es cuando comprendo que la
ausencia de movimiento no es el
verdadero reposo.
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Y entonces nace. 
Nace una parálisis agitante que
me impide avanzar.
Mi cuerpo duda.
Voluntad herida sin control sobre
un cuerpo indómito que vaga a la
deriva, 
dibujando su propio paisaje.
Luchas internas, voluntades
obstructivas.
Son el acicate y freno que
acompañarán cada instante,
cada respiración. 
Aprender a vivir desmusicado, 
a vivir encarcelado en una
parálisis vibrante.
Trémula Quietud.
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