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Una visita
inesperada

—Uaaaau! Quina passada! —va exclamar la Sara

Pegues sense deixar de mirar el cel.
El Quim Consciència, la Tomasa Pocatraça, el
Camil Perd-el-fil, el Jaume Genial, la Berta Bufona i el Valentí Valent van veure com damunt dels
seus caps un immens globus aerostàtic, verd,
lila, vermell i taronja, avançava l e n t a m e n t
i perdia alçada.
—Correu! Correu! —va cridar la Sara.
De sobte, sense saber d’on havia sortit, va
aparèixer una nena amb patinet que corria a tota
castanya.
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— Mec! Mec! Aparteu-vos, cucs llefiscosos!
Mec! Mec! Deixeu-me passar, rates guenyes!
La Sara i els seus amics es van aturar, van arrambar-se a la paret per deixar pas i van veure com la
nena s’allunyava sense dir ni adéu ni gràcies.
El globus va aterrar al mig de la plaça. A dins
hi anava un home alt com un sant Pau i amb una
enorme panxa.
La nena del patinet va córrer fins al globus, va
grimpar per la cistella i va entrar-hi.
—Va, corre, engega! —va ordenar—. Vull volar!
L’home ni la va mirar, ni va respondre ni va perdre la calma. Va agafar-la pel clatell i la va fer fora
de la cistella.
—Deixa’m, gegant pelut! Deixa’m, cuc fastigós! —cridava la nena bellugant braços i cames.
—Per pujar al globus, has de pagar el viatge
i anar acompanyada d’una persona major d’edat
—va respondre l’home amb veu pausada.

La Sara, el Camil, el Quim, la Tomasa, el Valentí,
la Berta i el Jaume somiaven poder pujar al globus
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aerostàtic. Van buidar les guardioles i van comptar els din€rs. Entre tots, amb prou feines podien pagar mig viatge.
—I ara què fem? —va preguntar el Quim.
Tots van mirar la Sara. La Pegues sempre trobava la manera de resoldre els problemes. És clar que,
a vegades, més que resoldre’ls, els embolicava.
—Pujarem al globus! Paraula de Pegues! —va
respondre la Sara.
Dues hores més tard, la Sara va llegir el programa on s’anunciaven les festes d’agost i se li va
obrir el cel.
—Ja està! Ja ho tinc! —va exclamar hipermegacontenta, i va córrer a dir-ho als altres.
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