
La llebre i l'eriçó

Aquesta és la història d'un eriçó petit, rabiüt i punxegut, que no li agradava gens que es riguessin
de ningú. I encara menys d'ell i de les seves cames petites i curtes. I també és la història d'una
llebre que, de tan segura que estava que era la més ràpida del món, es pensava que es podia riure
de tots els altres.  Aquesta és la història de: "La llebre i l'eriçó".

Un dia, l'eriçó rabiüt i punxegut passejava pel camp quan es va trobar la llebre. Tot el que la llebre
tenia de lleugera també ho tenia de fatxenda; així que, només de veure l'eriçó, ja li va engegar:

-Ai, eriçó, pobrissó, amb aquestes cames tan curtes i tortes, en tot un matí no faràs ni
la meitat de camí que jo faig en un minut.

Bona cosa li van haver dit a l'eriçó. Es va enrabiar tant que va dir a la llebre:

-Les meves cames poden fer tot el que fan les teves i molt més. Si féssim una cursa, et
guanyaria. Una cursa tu i jo, una una llebre i un eriçó.

La llebre, que sempre presumia de ser la més ràpida del bosc, es va fer un fart de riure:

-Ha ha ha ha! Una cursa entre una  llebre i un eriçó? Ja la podem fer ara mateix. Si em
guanyes, diré a tothom que ets el més ràpid del bosc, però si perds hauràs de venir a
raspallar-me cada matí, i direm a tothom que ets el més lent del món.

L'eriçó va haver d'acceptar l'aposta, però va dir a la llebre:

-Espera't una estona, que no puc córrer si no he esmorzat. Me'n vaig a casa a esmorzar
i d'aquí a mitja hora quedem aquí mateix per fer la cursa.
-Aquí t'espero! -va dir la llebre.

De camí cap a casa, l'eriçó no se'n sabia avenir, de l'embolic en què s'havia ficat. "¿Com m'ho faré
per guanyar la llebre? ¡És impossible!"
Quan va arribar a casa, la seva dona el va veure tan preocupat que li va dir:

-Eriçó, què et passa?

I l'eriçó li va explicar l'enrabiada que havia tingut amb la llebre, que per presumir de lleugera
s'havia rigut d'ell. Llavors, la dona de l'eriçó li va dir:

-Tinc una idea. Ja veuràs com farem callar aquesta fatxenda. Farem la cursa al camp
llarg. Tu et posaràs en una punta i jo en l'altra. Quan doni la sortida, tu t'amagues, i
quan la llebre estigui a punt d'arribar, jo sortiré per l'altra punta i diré "Ja sóc aquí".
Com que tu i jo som tan iguals, no ens distingirà, es pensarà que som el mateix i que
has corregut més de pressa que ella.
-Quina bona pensada!

I tots dos van sortir de casa per anar-se'n cadascun a una punta diferent del camp. Quan va ser
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l'hora de fer la cursa, la llebre va dir a l'eriçó:

-Què? Som-hi?
-Quan vulguis.

Es van posar en posició de sortida i la llebre va dir:

-Una, dues i tres!

La llebre va sortir corrent com un llamp, i l'eriçó va fer dues passes i es va amagar en un sot. I des
de dins el sot va sentir com, a l'altra punta del camp, la seva dona cridava:

-Ja sóc aquí!

La llebre no s'ho podia creure. Encara li faltava un tros per arribar i l'eriçó ja era a la meta. Així
que va dir:

-Aquí hi ha gat amagat. Tornem-hi!
-I tant, tants cops com vulguis! -va contestar la dona de l'eriçó.

I van repetir la cursa de la mateixa manera.

-Una! Dues! I Tres!
-Ja sóc aquí! -cridava l'eriçó, ben content i descansat, a l'altra punta del camp. 

Com que la llebre no se'n sabia avenir, es van passar tot el matí corrent camp amunt, camp avall,
camp amunt, camp avall...

-Ja sóc aquí!

La llebre cada cop estava més cansada, i la parella d'eriçons cada cop més frescos i divertits. Fins
que la llebre es va rendir i tots van tornar cap a casa.

I des d'aquell dia la llebre no es va riure més dels altres, ni va presumir mai més de ser la més
ràpida del bosc. Però l'eriçó tampoc no va voler tornar a fer mai més juguesques tan difícils!
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