El cau de l’hivern

De sobte, la neu ha
arribat al bosc de les
Muntanyes Altes.
Enmig del fred,
alguns animals
busquen un cau on
aixoplugar-se i
passar tot l’hivern.

L’eriçó s’esmuny en una cova.
Però, allà, ja hi ha algú.
Una óssa grossa aixeca una pota i diu:
—Ep, aquí ja som tres! No hi cap ni una
agulla.
I l’óssa li ensenya dos petits animalons.

Tenen els ulls tancats, i no tenen ni pèl ni
dents.
—Fa una setmana que han nascut —diu
l’óssa.
—Com es diuen? —pregunta l’eriçó.
—Quan obrin els ulls, els posaré un nom.
L’eriçó va a buscar un altre refugi.

L’ermini es fica a la mateixa cova. Vol un cau
més gros que el seu.
Però, allà, ja hi ha algú. Una óssa rodona
aixeca una pota i diu:
—Ep, aquí està tot ple. No hi cap ni un pèl.
I l’óssa es tomba. Sota la seva panxa, ben
abrigats, hi ha dos ossets.

Tenen els ulls oberts, una mica de pèl i no
tenen dents.
—Fa un mes que han nascut —diu l’óssa.
—Com es diuen? —pregunta l’ermini.
—Quan tinguin dents, els posaré un nom.
L’ermini va a buscar un altre aixopluc.

Unes setmanes després, els ocells comencen
a piular, els torrents dringuen i cada dia la
claror dura més a l’entrada de la cova.
Una óssa escanyolida treu el nas a fora i diu:
—És hora d’anar a buscar menjar.
L’óssa no ha menjat en tot l’hivern. Ha
dormit i ha alimentat els dos ossets.

L’óssa es fica al bosc. Busca arrels i algunes
formigues.
Quan torna, els ossets treuen el cap a
l’entrada de la cova.
L’óssa aixeca una pota i diu:
—Ep, mireu, això és el bosc! És una meravella!

L’óssa està a l’aguait. Al bosc, es mou alguna
cosa estranya.
—Encara no podeu sortir, fills meus. Al bosc
hi ha molts perills…
Just en aquell moment, l’eriçó, l’ermini, la
marmota i el cervatell apareixen al davant de
la cova.
—…però, també hi ha molts amics —diu
l’óssa.

—Els ossets ja tenen els ulls oberts! —diu
l’eriçó.
—Ja tenen dents! —exclama l’ermini.
—Ja són peluts! —diu la marmota.
—Ja ha arribat el bon temps! —anuncia el
cervatell.
—I com es diuen? —pregunten tots alhora.

