
Sol, solet

Us presento en Max. És un nen molt alegre i espavilat. I el protagonista d'aquesta història. En Max
és un nen pobre, que vol dir que no té diners per comprar gaires coses. Però això no vol dir que no
sigui feliç. Ja us he dit que en Max és molt espavilat. Quan necessita una cosa, sempre se les sap
arreglar per aconseguir-la.

Aquest matí, per exemple. En Max surt a jugar al seu jardí. És un jardí petit i senzill. Tan petit i
senzill, que només té una planta.

-Brrrr! Quin fred que fa! -diu en Max tremolant-. Amb aquest fred no puc jugar al
jardí. Necessito que surti el Sol. Mmm... Com m'ho faré perquè surti el "Sol, solet" ?

Quan està a punt de posar-se a jugar, en Max s'adona que un gran núvol tapa el Sol. En Max, que
vol que el Sol surti de darrere el núvol, té una idea. "Ja sé què faré!", pensa. "Cantaré la cançó del
'Sol, solet'. El Sol em sentirà i segur que sortirà. M'escalfarà i podré jugar al jardí".

I dit i fet. En Max es posa a cantar la cançó del 'Sol, solet'.

Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure.
Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred.

El Sol sent la cançó que li canta en Max i treu el cap per darrere el núvol. Fa cara de pomes agres,
que vol dir que està de mal humor. Per això contesta cantant amb veu seriosa...

Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa.
Si tens fred, posa't la capa i el barret.

Llavors, en Max, que ja sabeu que no té gaires coses perquè és pobre, li contesta:

No tinc capa ni barret,
per abrigar-me, per abrigar-me.
No tinc capa ni barret,
per abrigar-me quan fa fred.

-Sóc pobre -diu en Max al Sol-. No tinc capa ni barret per abrigar-me. Si tu no
m'escalfes, no puc jugar.
-No vull sortir! -respon el Sol, de mala manera-. Adéu! -li diu a en Max, mentre es
torna a amagar darrere el núvol.

En Max es queda ben fumut. No sap què fer per convèncer el Sol perquè surti. Fins que té una
idea. "Ja sé què faré!", pensa. "Demanaré al meu gos i al meu gat que cantin amb mi la cançó del
'Sol, solet'. Quan el Sol ens senti tots tres cantant, segur que s'animarà a sortir".

El gos d'en Max es diu Duestaques, perquè té dues taques de color negre. És un gos molt bo i
decidit. Per això quan en Max li demana que l'ajudi a cridar el Sol, en Duestaques de seguida li diu
que sí.



-Bub-bub! -li diu-. T'ajudaré a cridar el Sol, és clar que sí!

El gat d'en Max es diu Lilós, perquè és de color lila. És un gat molt llest, i li agrada molt cantar.
Per això quan en Max li demana que canti amb ell i en Duestaques la cançó del 'Sol, solet', en
Lilós s'hi apunta de seguida.

-Mèu, mèu! -diu content-. Us ajudaré a cantar el 'Sol, solet' amb molt de gust!

I ja tenim en Max, en Duestaques i en Lilós que es posen a cantar tots tres junts...

Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure.
Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred.

De seguida surt el Sol de darrere el núvol, que amb veu de malhumorat respon:

Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa.
Si tens fred, posa't la capa i el barret.

I en Max li torna a dir al Sol...

No tinc capa ni barret,
per abrigar-me, per abrigar-me.
No tinc capa ni barret,
per abrigar-me quan fa fred.

Però el Sol està massa enfadat, i es torna a amagar darrere el núvol.
En Max, en Duestaques i en Lilós, però, no es donen per vençuts, que vol dir que no es rendeixen.
Per això agafen aire i tornen a cantar ben fort...

Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure.
Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred.

I vet aquí que llavors el Sol surt de darrere el núvol i els hi diu:

-D'acord. Sí..., sortiré. Però amb una condició.
-Quina? -pregunta en Max.
-Que em deixeu jugar amb vosaltres -respon el Sol.

I és clar, com ja us podeu imaginar, en Max, en Duestaques i en Lilós li diuen que sí. Que pot
jugar amb ells tant com vulgui. Tant bon punt tots quatre es posen a jugar, al jardí d'en Max deixa
de fer-hi fred. Ara que el Sol brilla i escalfa, hi fa més aviat caloreta.

I tots estan contents. En Max, en Duestaques, en Lilós... I el Sol, solet.
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