Ups! - Recull de microrelats
Un relat de: Ivan Bonache
INCONGRUÈNCIES
El seu pare té una escopeta de caça i una llicència que l’autoritza a matar.
Ella té quinze anys i un problema que la llei li impedeix solucionar.
Per sort, l’escopeta del pare li permetrà matar dos ocells d’un sol tret.

GIR A LA DRETA
El corredor de Nascar va pensar en fer un gir a la dreta per trencar la monotonia, però no va ser la monotonia
precisament el que es va trencar.

UNA MICA D'EDUCACIÓ
En arribar al clímax ella va cridar-li que la follés com només ell sabia fer-ho. Ell, ofès, li va recordar que no costa
res demanar les coses si us plau.

CONFESSIONS DE PREGADÉU
- Des de que et vaig conèixer he sabut que perdria el cap.

QÜESTIÓ DE MELONS
- Quin vell verd! – Va exclamar la verdulera amb indignació mentre es posava a lloc la descomunal pitrera. –
Cada dia em demana un bon parell de melons.

UNA BONA MERDA
Retornava del permís amb 180gr d’haixix amagats al recte. Malgrat els nervis, estava desitjant que el tanquessin
a la cel·la per poder fumar-se aquella merda.

UPS!
Un vianant va creuar el carrer sense mirar. Un conductor va accelerar en apropar-se al pas de vianants fent
veure que no el creuava ningú. Un policia va fer veure que no passava res i va dispersar a la multitud encuriosida.
Una ambulància va passar de llarg fent veure que allà no hi havia cap ferit. Un doctor no va entrar al quiròfan fent
veure que ningú li havia dit que tenia una operació. A la morgue ningú no va etiquetar el cadàver perquè no hi
havia cap cadàver que etiquetar. La mort no va fer el traspàs de l’ànima ja que aquell infeliç seguia viu.
El vianant es va aixecar de terra i es va treure la pols de sobre com si res. Per si de cas, només per si de cas, va
decidir que el proper cop miraria abans de creuar.

1

