En KITI , el mussol d'ulls grossos que sempre estava avorrit.
NÚRIA ROCA

Era un dia de primavera, a la part alta de la cuitat, davant d'un turonet des d'on es veia el
mar. Les cases del barri totes lluïen caixetes il·luminades a les seves façanes
desdibuixades per la foscor, eren les llums de les finestres. Era de nit. El cel d'un blau
intens encara conservava una lluminositat groguenca del sol ja amagat darrera la
muntanya. La major part dels nens i les nenes del barri ja estaven al llit.
Aquella nit, en Roger, un nen de set anys, es ficava al llit per anar dormir, després de fer
un petó als pares i la germana. Un cop al llit, les seves cames no li paraven quietes, els
ulls molt oberts no els podia aclucar i el seu pensament era a l'escola. Aquella tarda havia
tingut una petita disputa amb el seu amic i això el feia estar trist.
En Roger inquiet va cridar: -mare no puc dormir! - no tinc son- ara hi ha molta foscor a la
finestra, només es pot veure un trosset de lluna. La mare el va tranquil·litzar fent-li unes
fregues a les cames, i passant-li els dits pels seus cabells rossos, li va dir: -ara dorm que
demà t'has d'aixecar d'hora. Li va fer un petó de bona nit i va marxar.
Mentre en Roger estava encara neguitós mirant la miqueta de lluna que es veia a través
dels vidres, un mussol d'uns ulls molt grossos, amb cara d'avorrit es va parar davant la
seva finestra.
KITI, el mussol d'ulls grossos va dir: -Ui, que veig! llum en aquesta finestra, vaig a
xafardejar.. -Oh! hi ha un nen al llit amb cara de pomes agres, potser està avorrit com jova pensar.

El mussol ulls grossos es posà sobre l'àmbit de la finestra i mirà cap a l'interior amb una
mica de por. El soroll dels batecs de les seves ales per aguantar-se, va fer dirigir la mirada

d'en Roger cap a ell. El mussol esporuguit i en Roger mig espantat amb aquells ulls tan
grossos que el miraven, veu que és un mussol. En Roger salta del llit i obre la finestra amb
compte de no espantar-lo.
-Hola mussol!- diu en Roger-què et passa que estàs trist com jo?- En Kiti li contesta -si
estic trist perquè tinc un problema. Em trobo sol, tinc ganes de veure nens i nenes, però
sempre quan jo surto de nit, ells dormen. I tu que tens? que també estàs trist- Doncs
mira, un amic meu i jo ens hem enfadat a l'escola i com que no hem fet la pau, ara no puc
dormir.
El mussol ulls grossos, ara els obre més encara i mou el cap cap un costat i cap a l'altre,
tot pensatiu i diu: -tinc una idea, cada dia en aquesta hora, jo passaré per la teva finestra,
faré soroll amb les meves ales perquè em vegis i així podrem parlar una estoneta. Després
jo marxaré a caçar per menjar..
En Roger més tranquil li diu: -d'acord, molt bona idea. Tu ja no estaràs tan avorrit perquè
podràs parlar amb mi i jo t'explicaré les meves coses. No faltis sobretot! cada dia
t'esperaré.- En Kiti s'acomiada d'en Roger i li recorda que demà ha de fer la pau amb el
seu amic. Li fa adéu amb les ales i arrenca el vol.. El nen ja relaxat es tapa amb els
llençols i s'adormen un tres i no res.
L'endemà a la mateixa hora, el mussol passa per la finestra d'en Roger,però, ai las! el nen
aquell dia havia fet esport i molt cansat i relaxat, els ulls se li van aclucar de seguida. En
Kiti anava donant cops als vidres de la finestra amb les ales, amb el bec, però en Roger
dormia tant fort, com una soca. Finalment amb el cap va donar un cop tant fort que li va

sortir un bony entre cella i cella.
En Roger: - quin cop!, quin ensurt! Ah !ets tu, m'havia adormit. Avui estic content, he fet

la pau amb el meu amic i li he explicat la nostra amistat, i no saps? Vol que passis també
per la seva finestra a dir-li bona nit i tenir-te com amic.
Kiti:- Que bé! fabulós! ja tindré un nou amic. Ara si que ja no estaré avorrit.A l'escola va corra la veu i els nens i les nenes tots volien ser visitats per en Kiti. A partir
de llavors, el mussol ulls grossos cada dia va conèixer nous amics. Tenia una feinada per
les nits abans d'anar a caçar! La nit se li feia curta. Ja no estava avorrit. En Roger i els
seus amics van tenir un gran amic cada nit, el mussol que ja no estava avorrit els feia una
visita.

Conte contat, però potser no està acabat, acabeu-lo vosaltres que sou els seus amics.
Dedicat a les meves netes, una nit de companyia mentre els seus pares van sortir..
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