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Als lleopards els agrada dormir.
I el Rigo era un lleopard.
Millor dit: era un lleopard del zoo.
I al zoo normalment s’hi dorm molt bé.
Fins i tot potser millor que en llibertat.
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Però en aquell moment no hi podia pensar,
a dormir: algú gemegava.
S’hauria tapat les orelles amb les potes,
però les feia servir de coixí.
Com que el gemec continuava,
va mirar tot al voltant del seu espai:
hi havia un ratolí plorant al seu costat!
«Li pregunto què li passa o me’l menjo?
—va pensar—. Preguntaré primer,
sempre me’l puc menjar després.
Fer-ho a l’inrevés és més difícil.»
—Per què plores? —va xiuxiuejar.
—No puc dormir.
—Per què?
—Perquè tinc por de les feres salvatges.
—Vaja, vaja... —murmurà el Rigo.
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El Rigo va fer una volta en cercle al voltant del ratolí
i tot seguit es va ajeure ben ample i tranquil,
tot abraçant-lo.
Abaixant el cap li va dir: «Au va, dorm.»
El Roc ho va intentar,
però de seguida es va tornar a incorporar:
—Necessito alguna cosa suau per arraulir-me...
El lleopard es va estirar, mandrós,
i el ratolí es va arronsar al pelatge clapejat.
—Estaré millor si m’abrigues...
El Rigo assentí i el va encerclar amb la cua,
de manera que només li sobresortia el caparró.
—Canta’m una cançó!
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—Potser tu em podries protegir?
El lleopard va deixar anar un esbufec:
—Jo t’he de protegir, a tu?
S’hi va apropar per mirar-se’l millor.
—Quina idea més boja! Com et dius?
—Roc. Vine i protegeix-me!
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El lleopard sospirà
i llavors li va cantar la cançó del sol, solet,
vine’m a veure que tinc fred.
Tot i el cansament, el Roc encara va aixecar el cap
unes quantes vegades:
—Estàs segur que no vindrà cap bèstia salvatge?
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— Completament segur —va fer el Rigo, badallant
i ensenyant els ullals, brillants...
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