El tret, per la culata! (Venjança)
Un relat de: Unaquimera
Ens han fet enrabiar tant!
Ha estat molt més que una nit boja o una banya a cop calent... Ens ha emprenyat la mentida planificada,
col·lectiva, mantinguda. Malparits!
Hem dubtat, és clar que em dubtat... però calia prendre mesures dràstiques. L'Antonieta encara diu que ens hem
passat, però jo crec que ni un gram: S'ho mereixen!
Només han tingut la mala sort de què ho descobríssim per casualitat... bé, totalment per atzar no, perquè l'Olga
feia temps que tenia la mosca darrera l'orella...
El detectiu li ha sortir més barat, dividint els honoraris entre les quatre. Quan va llegir-nos l'informe, ensenyant les
proves, no ens sabíem avenir!
Tant de parlar de la gran cacera, d'ensenyar les escopetes noves, d'encarregar equipaments més moderns, de
queixar-se pel preu del vedat, dels guies, de l'hostal... el poble sencer anava ple! Després aquell paio ens mostrà
les fotocòpies de les reserves d'avió i d'hotel a Cuba: quin tràngol!
- Turisme sexual! - ha dit.
Acomiadant el meu home, pensava que no el reconeixia...
- Quantes vegades m'haurà ensarronat? - rumiava.
Li vaig dir que anés amb compte, que les armes són perilloses, que al bosc a qualsevol se li escapa un tret, que
pensés en els nens... en mi, que l'estimava i patia per ell... Vaig abraçar-ho... però va marxar somrient! Aviat riuré
jo!
Ho tenien tot ben pensat... menys la nostra trucada anònima a la guàrdia civil. O l'Eulàlia ha trucat als Mossos
finalment? Només dir "armes" "municions", "camuflatge", la veu del telèfon s'ha excitat molt: ha demanat la
matrícula del cotxe, agraint-nos la informació.
Actuaran ràpidament: des dels atemptats, l'alerta és màxima.
Els espera una bona sorpresa als nostres estimats!
Baixaran de l'avió, cofois; aniran cap a l'aparcament per disfressar-se de marits que tornen a la llar esgotats pel
seu primitiu passatemps, satisfets... Quan vegin els tricornis, s'oblidaran de les mulates! I quan els diguin que
poden trucar a casa... imagino les seves cares!
Compte liquidat: els sortirà el tret per la culata!
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