Aventures de la Dragonlance. Demostració de la "amabilitat" dels monstres d'aquests móns.
Un relat de: Unicorn Gris
És una habitació mal iluminada, però lo suficient com per entreveure-hi dos personatges: el primer, i molt més
enorme, és un gran fimir lligat amb cadenes a un llit, i malferit per un combat molt llarg; l'altre, és un jovenet ésser
humà que el mira amb mirada preocupada. La resta de persones que eren a l'habitació han sortit encara no fa
dos minuts.
Després d'això, passen varis minuts que es fan eterns, mentre el nen mira amb curiositat al gran fimir tot pensant
alguna cosa. De sobte, li pregunta:
- Oh, fimir, líder de bandes i ferotge lluitador, vull saber, ¿perquè els mates? ¿Perquè els hi treus la vida?
- Eh? Què? Què dius? - diu el fimir, encara atontat per les ferides; el mal bitxo parla amb dificultat la llengua
humana perquè és un ésser bastant poc inteligent.
- ¿Perquè els mates? Vull dir, als soldats, als camperols innocents, i a d'altres... i a vegades fins i tot a d'altres
fimirs enemics de la teva banda... ¿Perquè els mates?
El fimir, amb una petita línea de sang que corria per la seva boca, no va trigar en contestar el següent:
- ¿Vols saber perquè els mato? Doncs bé, és la mar de senzill: els mato perquè els odio, perquè els odio molt!!!
Molt!!!
I el fimir acaba la frase simplement així. El nen fa una expressió confosa, i diu:
- Ah... Jo creia que seria perquè volies obtenir un futur millor per a tu i per a la teva raça si conquistéssiu a la
humanitat... un futur millor... una esperança...
El fimir no respon res, en l'habitació semifosca hi ha un gran silenci, però el fimir fa cara d'amargat i d'avorrit, i
pensa: "ai, quin nenet càndid més pesat!! més pesat"...
¡¡I és que en la Dragonlance els éssers pesats existeixen, amics i amigues meus!! Total, no per res es diu que el
rol és una manera de desfogar-se que és inseparable dels combats i de la matança d'éssers malvats i despiadats,
com el fimir d'aquesta anècdota...
I aquesta és la meva lliçó d'avui. Que passeu un bon dia.

---------------------------------------------------També podeu visitar el món de Katar: http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Katar

1

