
UN dícr, fent guerra, vaig tro- I
bar-me separat de la meva'
gent, sense armes, sol i des-

e~parat com moí. Em sentia una
rnico humiliat, perqué tot feia pre-
v~ure que' el meu concurs no' de-
v~a ésser decisiu í la batalla feia
vic, amb un soroll i una quantitat
de morts que esgar'rifava.
Vaig asseure'm a la vorc d'un

cerní, per afer determinades re-
flexions sobre aquest estot de co-
ses, i vet aquí que, de sobte, un
paracaigudista vestit d'una mane-
ra estranya, va prendrs terro propn:e.u. ~ota la capa que portava,
S?~ vela una metralladora, i una
bicíclero plegable, tot oíxó. dissí-
mulat, és claro
Va c:tcostar-se'm,Iamb un accent

estranger molt marcot em pregun-
ta:
-Que em podrieu dir si vaig bé

per oncr a l'Ajuntament d'aquest
poblet? .
(Per allí, la setmana passada, hi

havia un poblé). .
-No siqueu ase -vaig dir-li->

Se us veu de sequído que sou un
eriemic, i ;sf aneu cap cllí, us aga-
foron.
Aíxó el va desconcertar, i des-

prés va fer un soroll ornb els dits
que denotava la seva rabia.
-Ja m'hc sembkrvc que no ho

havien previst tot. -respongué-
Que em fa falta? Quin és el detall
que m'acusa?
-Aquest uniforme que porteu

és caducat. Fa més de dos orrys
que 'el nostre generaí el va SUprI-
mir, donont a entendre que els
temps havien canviat. Aneu mal
informats, vosaltres.
!LL'hemtret d'un diccionari -va

dir-me amb trístesc.
Es va asseure al meu eostot,

a@uantant-se el cap amb les mons,
. segons semblo per_a pensar amb
més garantíes. Jo me'l mirava i de
cop li vaig dir:
-Vós i jo el que hauríem de fer

és barallar-nos. Si portés armes
com vós ja us ho diria d'uno altra
manera ....
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, -No, --<;ligué- no, valdría. De
fet estem fora del camp de batalla
i els resultats que obtinquéssim no
serien homologats oficiclment, El
que hem de fer és mirar d'entrar '
al camp, i allí, sí ens toca, ens les
mesurarem.
Provérem -fí~n-s-a-deu vegades

d'ontrcr a la batalla, pero una pe-
ret de bales i de fum ho impedia.
Per a mirar de descobrir una es-
cletxa, pujórem un petit tur6 ~~
dominava l'espectccle, Des d olli
es veic que la guerra seguía amb
una gran empenta i que hi hcvic
. tot el que podien demanar els ge-
nerals. /
L'enemi~ em digué: \.k!...---
-Vist des d'aquí f~ l'ffecte q~~

segons com hi entressím. més cviot
faríem nosa... . \
(Vaig fer que sí amb el c;ap~..
- ... 1 no obstant, entre vos 1 JO

hi ha una qüestió 'pendent -aca--
bó.
Jo tro/ava que tenia tota la rcó,
i per {al d'ajudar-lo vaíg suggerir:
-I si cnéssím a cops de puny?
-No, tampoco Deverrr un cert

respecte al ,progrés, pel prestiqí del
vostre .país .i del meu. Es difícil,
-digué- és positivament díñcíl,
Pensont, vaig trobar una soluci6:
-Ja ho sé! Ens ho podem fer a

la ratlleta. Si guanyeu vós podeu
usar el meu uniforme correcte i
íer-me presoner; si guanyo jo, el
presoner sereu vós i el mctericl de
guerra que porteu possoró a les
vostres manso Fet? I
S'hi avingué, [uqórem i vaig

gUarlyqr jo. Aquella mateixa tar-
da, entreve. al ccmpcment, portant
el meu botí, í quan el general, ple
de satisfacciópel meu treball, em
va preguntar quina recompensa
volíc, li vaig dir que si no li feia
res, em quedaria la bicicleta.
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