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-Quina mania! -vaig raspen-
dre- No sé com teniu humor de
tomar al m6n per ficar-vos en co-
ses de mortcls,

-Som gent manada, nosaltres.
Tenia una veu humil, que pre-

disposava a favor' seu, i com que
de fet creia de bona fe, com tots
ells, que tenio qui sqp les coses a
fer, vaig tractar-lo amb benevo-

-Iéncícr.
-1 amb que us podria fer ser-

veí, jo?
-Mireu; hi ha un comerciant

(del qual tino cura perqué s6c un
esperit parent seu) que demó pas-
sat vol agafar l'exprés de les deu
per comencor un viatge de nego-
cis. Cal avisar-lo perqué no l'aga-
fi. L'exprés descarrilara i hi hau-
ra una colla de desgracies.

-Es segur, "oixó?
-1 tantl Amb ' coses cíxí no hi

íem moí broma nosaltres.
-1 perqué no I'aviseu vi5s direc-

tament?
-Ja ho he provat, pero no me'n

surto. Cada vegada que em pre-
sento, fuig de casa despertant tot
el veínct.

Aixó era greu, me'n vaig ado-
nar de seguida. .

-Pero no n'hí ha prou amb avi-
sar el comerciant. Cal avisar tot-
hom.

-No m'hon estat donades ins-
truccions sobre l'altra gení. Em
gu,ardaré molí d'esquerrcr les co-
ses poscnt. en joc la me;va iniciati-
va.

A mi, pero; no em ll~gava cap
disciplina i em va semblar que era
un deure meu evitar aquella ca-
tóstrofe,
.A l'endemó vaig anar als diaris

portant, una nota que deío: "Es fa
saber al públic en general, que

T OTES les persones, quan arri-
ben a una certa edat, han tin-
gut contaCtes amb el. sobre-

natural, i quan ve a tomb i en te-
nen ganes, ho expliquen.

Jo, potser perqué la realitat río
m'acaba d'anar bé, m'hs mogut
sempre pel més enllc ambun gran
déseiximent. Tinc somnis proíétics,
pressentiments alertadors, trec par-
tít de la telepatia i, a casa meya,
forrr d'époques de veritable penú-
ria económícc, hi ha hagut sem ..
pre fantasma.

La present, pero, no és una his-
toria de por. Aquesta declaraci6
es faria innecessórío si la gent tin-
gués .més lectures i estés ben con-
venC;uda que les coses .dels espe-
rits no en fan d'e por. Es qüesti6
de saber-los tractar en un cert sen-
tit i amb una certa mesura, sense
donar-los massa importancia.

Hí va haver una temporada que
cada nit, poc després d'adormir-
me, era despertct per tres cops do-
nots a la paret de la meya cambra,
seguits del tic-tac d'un péndol que
no corresponjn a cap rellotge fet ¡

-i dret. Des del principi, vaig sospí-
tar 1'origen del soroll, i precisa-
ment per oíxó íeío. el clistret, per-
que per a tractar ornb esperits se
n'hcn de tenir moltes ganes.

Pero un dia ve arribar a fatigar-
me la insistencia del meu comuni-
cant, . i aixecant-me del llit amb

,una revolada, ~aig preguntar:
-Que pass a?
-S6c jo.
Era un esperit, és claro Carregat

de prejudicis, espietc, amb l'aire
de no tocar de peus a terrcr que
tenen tots els esperlts. ' .
-. Venia ~~emanar_vos que feu
de initjance en un assumpte que
m'han enca 'gat... -digué.
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· 1'exprés, 5-u~sor~ira clem? a les .deu
d,escarnliffIra,. S cdverteix a .totes
les personss .que no tinguin una
veritable necessitat depuicr-hi, que
se n'cbstinquín, perqué aquestes
coses mcí no se sap com acaben",
La meva intenció era que la pu-
bliquessin a primera pagina amb -
negretes i requadrada, pero no hi
va haver cap director que s'h] re-
signés, Trobaven que era premo-

· .tur prendrs partit a favor de la no-
tícia i m'aconsellaren que no m'hi

· preocupés, Qu~ podia fer? Amb la
policia no podio comptor.h¡ perqué
em demanaria detalls que no es-
tova en· condícions de preporcío-
nar. Només em quedcvo un re-
curso Anor a la Companyia de íer-
rocarrils i avisar-los,

Em va rebre él director, un res-
pectable cap de negocis, Vaig dír-
li:

-Venia a dir-vos que demc .l'ex-
prés de les deu desca~rilar?:. ~l'Yl¿"S <M.t

No va moure ni un ~(je la ,t
cara. Va mirar-me fixament i pre- .
gunta:

-Que ho dieu amb pretensions
de profecia, oixó? .

-Vós mateix, Ho die perqué
prengueu les necessóries providen-
cies. 1 '-Ja podeu suposor que no' us
esperóvern a vós pera saber el
que. fes el caso

-Coneixeu la notícia?
-L' exprés de les deu descarrilo

cada die,
-Ah, sí?
-Sí. ..,-diu""7""Es una mena de

tic.
Ho deia dmb un gran áplom. Jo,

naturalment, no podio pos cedir:
-Pero,lla gent?
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-Hi ha molt peques persones
,que 1'agafin.

-Per pocs que siguin, els pos-
satgers mereixen garanties.

-Els tenim assegurats.
Aíxó, es dar, tancava la con-.\

versa a favor del director. Vaig
sortir de la Companyia amb una
legítima indignació i, aquella me-
teixa nit, a les dotze, cridava 1'es-
perit. En presentar-se, vaig dir-li I

únicament:
-Que en sou de quimerics!
Eren quatre simples paraules, si

voleu, pero el to amb que foren
dites el va deixar glac;at.


