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INOCENCIA
La Suri tenia set anys i vivia en un lloc molt allunyat de la civilitzacio amb el seu avi qu casi sempre estaba sentat
en el porxo de la caseta contemplant la vastetat del paisatge que tenia al devant i bebent de quant en quant una
cervessa
Aquell dia la Suri havia sortit com sempre a jugar amb el que era el seu millor amic “Culi” un petit gosset
Snouzer/mlni i tots dos se anaven perseguin un al altre i sense adonarsen conte se anaven allunyan de la petita
cabana on estava el seu avi que estava adormiscat en el valanci en el porxo sota la sombra mentre la tarde
anava caient
La Suri i el seu company el gosset en Culi seguient jugant i allunyanse cada cop mes de cassa i anaven en
direccio cap un terraple vastant fondo que el seu avi li havia ensenyat perque veies lo perillos que era aquell
lloc,la tarde ja havia caigut i les sombres anaven envain el paisatge, mentre amb aixo la Suri se en dona conta
que havia arrivat fin aquell lloc que el seu havi li havia prohibit que anes,al acostarse fins el canto del enorme
forat que tenia devant i mirar cap vaix desde el cel una llum llunyana se anava acoatant cap on estavan ells i amb
un tres i no res arrivar com un bolid i pasar per el seu costat i baixar per el penya segat tot fen un soroll de xiulet
ensordidor i trevesar el barranc i rebotar a la paret de roca i de retruc sortir cap amunt un altre vegade i fent un
tirabuxo en el aire anar a parar a pocs metres de on estava la Suri i el seu gosset
Ella estava parade amb els ulls ben oberts fixanse amb aquell objecta que havia caigut fent un soroll molt fort i
uns xiulets molt extranys,la curiositat le rosegava i sense pensarso anar cap el artefacte per veure de quina cosa
es trectava i al arribar al seu custat el aparell ja se havian anat apagant els sorolls i els xiulets,la suri amb molta
por es queda mirant i li dona la volta per veurel de tots els costats i amb el seu peu li va donant cops per veure si
es movia un altre cop
En une de les vegades al donarli un cop una part de aquella cosa es posa en moviment i surten una especie
pinces i se li queden enganxades al peu ella queda parade i comença cridar que la deixi anar mentre en Culi el
gosset comença a lladrar i amb molte por pro ell insiteix i lladrant i rondinant i de vegades mosegant aquelles
pinces que tenient agafade a Suri el gosset veient que la seva amiga no es podia deixar anar cambia de
estrategia i eixecant la pota es comença a pixar sobre el artefacte de cop el aparell comença a fer un sorolls i la
Suri li diu mitx plorant i ara que es fet Culi,mentre el artefacte comenca a fer xispes quant de sopte fer un so mes
grant i se obrir per la mitat fense trosos i deixant lliure a la Suri
Despres de aixo la Suri es posa les mans a la cara i seu al terra plorant i en Culi se li acosta tot llapanli la cara
que ella la abraça i li fa petons al cap tot dienli que ha sigut molt valent me has salvat Culi amig meu i en Culi
com si hagues entes que la afalagaben se acosta cap el aparell extrany i agafant un tros que hi havia el comensa
a estira movent el cap amb força fins que es trencar i sel queda a la boca ensenyanlo a la Suri
Tot seguit se envan cap a la cassa on el seu avi ja els estava cridant i al veurels es ha dit perque se han allunyat
tant i la Suri li ensenya la sebate i cama que se havia quedat enganxada al artefacte i li explica que si no fos per
en Culi encare seria alla mentre el avi veu al gosset rosegant el tros de ferro en el que hi havia una inscripcio que
domes es podia llegir “made in…..” i ja no es veia cap mes lletra per lo malmes que estava
El avi Ton se enva cap sins la cassa amb cara de enfadad i cap de un moment surt amb una escopeta de dos
canons i dienli a la Suri que li ensenyes on estava aquell infernal artefacte i la Suri posarse derrera seu li
ensenya cap on esta el aparell i al arrivar al costat del barranc la Suri li ensenya les restes del aparell i el petit
gosset Culi se hi acosta rondinant i ensenyant les dens,el avi Ton despenja la escopeta i li diu a la Suri agafa el
goset i amagueusa rera aquella gran pedre
Tot seguit el avi apuntar amb la escopeta al artefacte li etciva dos trets fen micas el artefacte i giranse cap a la
neta li digue que ja podien surti i que no tinguin por que no tornara a fer mal a ningu
Tots tres la Suri el goset Culi i el avi Ton marxaren cap a la cassa cantan i rien i al arrivar a cassa el avi Ton
diguer en veu alta mirant cap el cel “i ara que vingui la AGENCIA a reclamar” mentre la Suri i el gosset Culi es
miraven i afirmant amb el cap
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