
El senyor res

Coneixeu el senyor Auster? Us el presento. El senyor Auster era un tipus tranquil, solitari, que
sempre portava un núvol al cap perquè li agradava molt pensar. Treballava just el necessari per
viure, ni més ni menys, i vivia en una ciutat que no era ni gran ni petita, i en una casa gairebé
buida, ja que creia que no necessitava gairebé res. Potser per això aquest conte que ara us
explicaré es titula     "El senyor Res".

El senyor Auster, com que no tenia cap moble a casa, sempre s'estava dret fins a l'hora de dormir, i
l'únic que feia era mirar per la finestra.

Un dia, mentre pensava "estic sol i no tinc res per fer", de sobte van trucar a la porta i hi va
aparèixer un senyor que li va dir:

-Hola, amic, tu a mi no em coneixes però jo sóc el senyor Res, i com que tu ni tens ni
necessites res de res, he pensat que estaria molt bé que m'instal·lés a casa teva, perquè
jo en el buit m'hi sento bé.
-Bé... -va dir el senyor Auster-, si et ve de gust, queda't, però no penso treballar més
per alimentar-te.
-No et preocupis: jo m'alimento del no-res. Només m'agrada el buit.

I així és com el senyor Res es va quedar a viure a casa del senyor Auster. I com que s'alimentava
del buit i en aquella casa no hi havia res, el senyor Res es va anar fent cada dia més gros. De
manera que, quan el senyor Auster arribava a casa, cada dia tenia menys espai per viure. Fins que
va arribar un dia que el senyor Res s'havia fet tan gros que el senyor Auster ja no hi cabia. I és
clar, es va veure obligat a sortir de casa seva.

Llavors va decidir fer un tomb pel barri. Va girar per un carrer i va sentir música. "La música
serveix per fer els homes més feliços", va pensar.
S'hi va apropar i es va trobar en una revetlla com la de Sant Joan, on la gent reia i ballava i els focs
d'artifici formaven estels fugissers al cel.

-Que bé que s'ho estan passant! Mai no havia estat en una festa -va pensar el senyor
Auster.

No sabia si mirar la gent que ballava o bé els focs. Estava tan atabalat que, sense voler, va trepitjar
una noia.

-Uixxx! -va dir ella.

Ell la va mirar i li va demanar perdó.

-No et preocupis: encara em queda un altre peu- va dir-li la noia.

Aquella frase li va fer molta gràcia. Va quedar-se-la mirant i va pensar: "Quina noia més guapa i
quin pentinat més original!", i la va convidar a sortir.



Amb el
suport de

Al cap d'uns quants mesos, Auster l'estimava tant que no es volia separar d'ella ni un minut.
Llavors li va proposar d'anar a viure a casa seva.
Quan la noia va entrar per primera vegada a casa del senyor Auster es va quedar bocabadada,

-Però si aquí no hi ha res! Només una bombeta de 5 wats que, a més a més, fa poca
llum.  Aquí no s'hi pot viure!!!

I el senyor Auster es va quedar pensant: "Te raó, jo no necessitava res per viure, però potser a ella
no li agrada tant com a mi estar-se tot el dia dret mirant per la finestra".

Tot seguit, el senyor Auster es va posar a treballar de valent i es va inventar un parc d'atraccions
per ensenyar als nens a sumar. Si pujaves a les muntanyes russes, del sis més tres anaves al nou,
del dos més cinc al set..., i amb aquesta idea genial va guanyar prou per poder decorar la casa.

El primer dia va penjar quadres a les parets; l'altre, hi va posar un sofà comodíssim; l'altre, una
taula. La bombeta la va vestir amb una pantalla, i fins i tot va cosir ell mateix unes cortines.

I mentre la decorava es va adonar d'una cosa: el senyor Res s'anava fent cada cop més petit. Es
feia tan i tan petit que ja gairebé no se'l veia.
El dia que va acabar de fer més còmoda la casa va anar a buscar la noia molt content. Ella s'havia
fet aquell pentinat tan original que tant li agradava i ell li va dir:

-Tanca el ulls.

Va obrir la porta i ella va fer un xiscle d'emoció total:

-Auster, t'has passat, aquesta casa no sembla la mateixa!

Efectivament, no només la casa no era la mateixa, sinó que el senyor Res es va adonar que allà ja
no hi cabia, que no hi tenia res a fer, i va desaparèixer del tot.

Algunes tardes, el senyor Auster encara el recorda amb simpatia i pensa, agraït, que, segurament,
si aquell dia el senyor Res no hagués omplert tota la casa amb la seva presència, ell no n'hauria
sortit, i si no hagués anat a aquella revetlla mai no hauria conegut aquesta dona tan maca i amb qui
pensava ser tan feliç.
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