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El llop que es
pensava que
la lluna
era un
formatge
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Els llops tenen una característica, i és que són molt astuts, és a
dir, aconsegueixen el que volen fent trampes o atacant per sorpresa. Ara bé, què passa si un llop es troba pel camí una guineu,
que és tan o més llesta que ell?
Heu sentit mai a dir «és una guilla» quan es parla d’una persona
malintencionada i que utilitza males arts per aconseguir el que
vol? Doncs bé, en aquesta història d’animals descobrireu el perquè
d’aquesta expressió. I també veureu en aquesta faula quin animal


       

i se salva d’un engany i d’una mort segura.
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Vet aquí que una vegada hi havia un pobre llop que tenia mol 
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nit d’estiu, al bosc, després de passar hores i hores intentant
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una guineu. S’hi va acostar a poc a poc mirant de no fer soroll.
La pobra guineu estava estirada sota uns arbustos, tenia la llengua fora i panteixava com si estigués molt acalorada.
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calor espantosa avui, i estic tan cansada que no tinc ni esma
 H 
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una setmana sense menjar carn, així és que ja s’anava a tirar
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les maneres, abans va voler deixar clares les intencions:
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mort. Un altre dia t’hauria perdonat la vida i t’hauria deixat
reposar tranquil·la sota aquests arbustos.
+   

$    M       

boscos i se les sabia totes. A més, coneixia molt bé els llops i
pensava que en el fons eren uns babaus acabats. Davant del
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va dir:
J 
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et faré gaire profit? Més val que t’avisi abans que em clavis la
primera queixalada: trobaràs tants ossos que d’aquí a una estona tornaràs a tenir la mateixa gana que tens ara.
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Quan el llop va sentir aquelles paraules, se li va escapar el
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havia voltat per molts boscos i muntanyes. Sabia tantes coses
de les guineus que n’hauria pogut escriure un llibre. Com que
no volia que la guilla li prengués el pèl, li va voler deixar les
coses clares:
)$
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goig, tu! Se’t veia corrent amunt i avall amb el pèl lluent i fi,
movent la cua cap aquí i cap allà i ensumant tota contenta.
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l’any passat les coses m’anaven molt bé i estava ben alimen  " 

     (    

tinc quatre cries que mamen tot el dia i tot el menjar se me’n
va en la llet que els dono. I vet aquí que estic seca com una
escombra, ja ho veus.
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aquella guineu tant sí com no perquè tenia una gana que no
s’hi veia. I quan ja estava a punt de clavar la primera queixalada, la guineu li va dir:
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una proposta. Sé d’un pagès que té un pou ple de formatges.
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ens cansarem pas per arribar-hi, perquè és aquí, a tocar.
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caminar.
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arribar a una casa que hi havia al mig d’un camp de patates.
Van saltar la tanca mirant que el pagès no els veiés i van anar
fins al pou, que era al costat de l’hort. La guineu i el llop es van
  $ "

   

     

del pou de manera que semblava un formatge molt gros. Llavors la guineu va dir:
)  *  

\ < $# #
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en sobrarà per demà i tot. Si et sembla bé, ens l’anirem a menjar a sota els arbustos on m’has trobat, allà mateix hi tinc les
meves cries que m’estaran esperant per mamar.
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es fiava gens ni mica de la guineu, va dir:
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ara ja podries baixar a buscar-lo tu mateixa que coneixes el
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amb les potes.
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Llavors la guineu va fer un salt i es va ficar dins d’una de les
dues galledes que servien per treure aigua del pou. No cal dir
que amb el pes de l’animal la galleda va baixar de cop fins al
fons del pou. Aleshores, la guilla va cridar ben fort:
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/%  $ *O     ' tes coses no les he fet mai i em fan una mica de respecte.
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com que pesava més que la guineu, se’n va anar de dret a baix.
I és clar, la galleda de la guineu, com que pesava menys, va
pujar ràpidament amunt. Llavors el llop es va quedar a dins
buscant el formatge, mentre la guineu se n’anava corrents cames ajudeu-me a trobar els seus cadellets per donar-los de
mamar.

I conte contat, conte acabat. I el llop encara deu ser dins el pou
buscant el formatge, si no s’ha mort de fred, de gana o de totes
dues coses alhora.
La gana afina la ment
i fa moltes meravelles.
6       
en l’enginy d’aquesta guilla,
que fa creure a tot un llop
que es podrà menjar el formatge
que imagina al fons d’un pou.
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