Mitjans de transport [5] La juguesca
Un relat de: Joan Gausachs i Marí
Per què, per què va fer aquella juguesca? Per què es va sentir tan superior al seu adversari? Per què...?
***
L’Eduard així que es va jubilar va començar a anar a passar les tardes en un cafè prop de casa seva on havia
vist que jugaven als escacs.
El client que tenia el tauler al davant semblava que esperés un adversari i li ho va preguntar. L’Albert, que així es
deia el probable contrincant, li digué que no. Que poques vegades repetien els jugadors ja que ell els apallissava
amb rapidesa.
Varen començar a jugar i va poder comprovar que aquell bon home era un bocamoll que no parava de xerrar
mentre jugava. En pocs moments li va explicar la seva vida; que si havia estat tan bon estudiant, que havia tingut
unes feines que molts les voldrien, que si es va casar amb una dona de molt bona posició... Ah! I de bon jugador
en tenia ben poc, ja que li va guanyar totes les partides.
Al tercer dia l’Eduard va pensar que no tornaria més a aquell cafè, el cap li feia mal de tanta i tanta xerrameca,
però llavors l’Albert va canviar un xic la conversa i li va explicar que ell tenia paüra a les altures. Caram! Quina
coincidència! A ell, a l’Eduard, li passava el mateix... Davant d’aquesta situació tots dos van esclafir una rialla.
L’Eduard es va envalentir i després d’un estira i afluixa van convenir que al dia següent qui resultés perdedor
hauria de pujar en globus.
Aquell matí l’Eduard va rebre un WhatsApp de l’Albert dient-li que estava molt enrogallat i que no podria
assistir-hi... Ràpidament li va contestar que el que li devia passar és que tenia por de perdre ja que per jugar no
calia parlar....
***
Dins la cistella, tot tremolós i amb els ulls tancats va notar com s’enlairava. Si els hagués tingut oberts hauria vist
com l’Albert s’abraçava a un individu idèntic a ell... Un individu que era el seu germà bessó i que, per a ell, jugar
a escacs era com bufar i fer ampolles.
——————
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