En un castell molt sinistre,
una madrastra molt malvada parlava
amb el seu mirall.

—Mirallet, mirallet, digue’m…
—Espera, espera… Què vols saber
avui? No m’ho diguis. Vols saber quin
dia farà?
—No, en realitat, no.
—Vols veure fotos de gossos amb
ulleres de sol? Vols saber l’altura
de l’Everest? Això també ho puc fer.
—No.
—Coneixes la cançó del pollet?

—No. No m’interessa res de tot això.
Vull saber…
—Si ets la més bonica del bosc, oi?
Sempre la mateixa pregunta. Cada dia.
Soc un mirall màgic. MÀGIC. Et puc
dir el que vulguis, i a tu només
t’interessa això tan superficial…
D’acord. Tu. Ets tu, d’acord? SEMPRE
TU. Ets la més bonica. I ara deixa’m
en pau, vinga. Ves a fer coses de noia
maca… Un moment…
—Què passa?
—Acaba d’arribar al bosc algú nou.
Algú desconegut.
—Però és més bonica que jo?
—No ho sé —va dir el mirall—. Va
tot tapat.
—I què està fent?
—Està… visitant un Porquet.
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—Bon dia —va dir la figura
misteriosa—. Acabo de jubilar-me i vull
venir a viure en aquest bosc. M’han dit
que vosaltres construïu cases.
—És clar que sí. Podem ajustar-nos
a qualsevol pressupost. Tenim cases de
palla, de fusta… No les hi recomano,
però…
—Els diners no són cap problema.
Voldria una bona casa per estar-hi
a gust i descansar.
—Perfecte, vostè és una persona
de pedra. Vingui demà i li ensenyaré
diferents opcions.
—Molt bé! Així ho faré. Fins demà.
—Escolti, senyor! Que li ha caigut…
OSTREEEES!
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El Porquet estava molt nerviós i va
anar corrents al parc per ensenyar als
seus amics el que acabava de descobrir.
—Sabeu què m’ha passat, avui?
Ha vingut un senyor molt misteriós
a l’oficina. Anava tapat de cap a peus.
I, quan se n’ha anat, li ha caigut…
AIXÒ.
—Li ha caigut una tetera rara? —va
dir el Llobató.

—No és una tetera. És una llàntia
meravellosa —va explicar la Caputxeta.
—Tampoc no és tan meravellosa. És
una llàntia molt normal. Tirant a vella
—va opinar en Patufet.
—No, no! Una llàntia meravellosa
és una llàntia que té un geni a dins.
La Caputxeta era una nena molt
llesta.

