
Encara queda una estona de sol  
i bufa un ventet molt suau

—Filla meva, es pot saber què fas, encara, a dins de la bassa? —brama 
la girafa al bell mig de la sabana—. Fa dos dies que no en surts per a res! 
Ni tan sols per menjar! Fins i tot el teu amic elefantet fa hores que 
ha sortit de l’aigua.
—És que m’agrada tant banyar-me, mareta! —respon la petita girafa.
—Com hi ha món! —diu el voltor des de l’acàcia Torta—. No havia vist 
mai cap girafa a qui agradés estar-se a l’aigua!
—Doncs a mi, senyor voltor, m’agrada tant, que em quedaria a viure 
en aquesta bassa per sempre més! —assegura la girafeta.
—Au, no diguis ximpleries i surt de l’aigua! —diu la mare—. Si t’estàs 
més estona en remull, quedaràs arrugada com un dàtil.



—Però, marona…
—Ni peròs ni romanços.
—Una miqueta més i prou. Només fins que es faci fosc…
—A fora, dic! —fa la girafa, ara ja una mica mosca—. El sol no trigarà 
a pondre’s i vull que estiguis eixuta abans que arribi la nit.
—D’acord… —remuga la petita.
—Jo, mentrestant, aniré cap al Gran baobab. Segur que les altres mares 
ja estan a punt d’arribar-hi.
Mentre la seva mare s’allunya, la girafeta surt de la bassa fent uns morros 
de pam i mig. I un cop a fora, s’espolsa l’aigua del damunt i s’ajeu a 
prendre el sol.
En realitat, ja començava a estar tipa de tanta aigua, i des de feia una 
estona fins i tot tremolava de fred, cosa ben estranya en un lloc calorós 
com la sabana. Però això no ho podia pas dir: a la girafeta li agrada tant 
portar la contrària a la mare!



El sol s’aguanta sobre l’horitzó

Tot i que el sol ja no escalfa com al migdia,  
la brisa del capvespre de seguida eixuga la girafa.
Inexplicablement, però, aquella tremolor a les potes no li desapareix, 
i una picor molt estranya se li escampa per dins del nas.
«No sé pas què em passa», pensa la girafa. «Mai no havia tremolat 
d’aquesta manera… ni tampoc no havia tingut pessigolles a dins del nas. 
A veure si se m’hi ha ficat un formiguer!»
Sense pensar-s’ho dues vegades, s’acosta a la bassa per emmirallar-s’hi, 
i just quan té el musell arran de l’aigua, li passa una cosa d’allò 
més increïble.


