
L’OSSET DE PELUIX

—Cristina, filleta, el teu osset ja és
molt vell.

—Jo li faré d’infermera.

—No veus que li falta un ullet?

—Jo en tinc dos, i puc veure-hi per ell
i per mi.

—No veus que li manca un braç?

—Jo en tinc dos, i prou que el puc abraçar.

—Està tot pelat i gastat. De debò no vols
que el llencem i en comprem un altre?

—No és una cosa, mama, és el meu amic
des que era molt petita i me l’estimo.
Els amics no es llencen. O és que la gent
gran llenceu els amics quan es fan vells
o ja no us fan servei?



ENTRE L’AMOR I L’ODI

—M’empipa, la meva germana. No em
deixa mai en pau. Vol jugar sempre
a nines i a bestieses semblants.

—M’empipa, el meu germà. Només li
interessen els esportistes i els superherois.
Es burla de les meves princeses
i dels meus ponis de color de rosa.

—M’empipa, la meva germana. Mira que
agafar la grip! Ara m’avorriré, tot sol,
sense poder fer-li la guitza!

—M’empipa, el meu germà. Com es
divertirà, tot sol, ara que no em puc
moure del llit fins que em curi de la grip!
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Fem ben bé com els grans, que sempre
s’estan discutint. Els dies que no ho puc
fer, això de discutir-me amb ella, o bé
perquè és festa o bé perquè un dels dos
està malalt, em poso trist.
I durant les vacances, la trobo molt
a faltar. I mira que n’és, de pesada!

Em sembla que me l’estimo, però és clar
que, abans de dir-l’hi, regalaria la meva
consola i tots els meus jocs preferits
al primer que passés pel meu costat.

Quan ens fem grans, m’hi casaré,
amb la Mireia, i així podrem continuar
barallant-nos sempre que vulguem.
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EL PRIMERÍSSIM AMOR

La Mireia és una pesada.

S’empipa per qualsevol cosa: quan juguem
al sorral, sempre em tira sorra als ulls,
i després plora com una bleda
quan li clavo un cop de pala al cap.

Ahir li vaig dir que era lletja
i em va estirar els cabells fins a fer-me mal.
És clar que després, quan no mirava,
li vaig prendre aquella nina tan prima
i ridícula que té, la vaig llençar a la tassa
del vàter i vaig estirar la cadena.
Encara la deu estar buscant.
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ÉS AMOR O ÉS AMISTAT?

La Mireia em deia: «Ets un bon amic!
Amb tu sí que puc parlar!».

Jo somreia i l’escoltava pacientment
mentre m’explicava els seus enamoraments,
mentre em parlava amb la mirada encesa
dels nois que li agradaven…, i, per dins,
el cor se’m feia miques.

Perquè jo me l’estimava, la Mireia.
Estava boig per ella.
Però el més terrible, quan estàs enamorat
d’una noia, és que la noia et digui:
«Ets un bon amic! Amb tu sí que
puc parlar!».

Llavors sí que has begut oli!


