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Si mai t'has preguntat: Què passa amb la meva vida? Saps que alguna cosa falla. Tot allò que sempre havies volgut, allò que hauries d'haver aconseguit.... èxits professionals, fites personals,... que, assolits o no assolits, fan que hi hagi quelcom que no et deixa viure tranquil·la. Què està passant?
Notes un pes a sobre?... Un corcó que et diu que no ho fas bé... La consciència? ... que no portes bé la teva vida, que no arribes allà a on s'havia d'arribar. Però, qui ha marcat aquestes fites? No estarem vivint sota desitjos i imperatius estranys? Un pes que ens provoca mals rotllos amb els companys de feina, amb els companys de pis, de birres... mals rotllos, tristors, ansietats,... símptomes tots aquests de que ens està afectant la precarietat.
Precarietat........, allò que enterboleix la nostra vida, allò del que ens n'hem d'avergonyir, allò que et fa exclamar "jo no sóc precària" encara que el lloguer se't mengi tot el sou. Per què callem aquest malestar com si fossim les úniques, com si estiguessim isolades en aquesta precarietat? Busca'ns, busquem-nos. No estem soles. Si no callem, podem transformar les illes en xarxa. Podem convertir aquesta precarietat castrant en una gran potència. Posant-hi una k!!!
Convertim aquesta precarietat de la que no podem fugir en una preKarietat en fuga. Subvertint-la trobarem en ella mateixa una arma. Quelcom que ens permet afirmar que:
arribo a final de mes perquè la meva vida no té preu, 
practico la pirateria 

porto butxaques secretes a totes les grans superficies 

l'instint prekari em fa saltar la valla del metro amb alegria. sóc invisible! 

deixo de banda l'ansietat d'un futur incert, per la certesa d'un present compartit 

l'instint prekari em dona el plaer dels dilluns al sol 

Si mai ens ho hem preguntat... 
hackeja el teu instint: instint prekari!! 



