
 

Aquest llibre (excepte les paraules que comencen per 
erra i la meitat de les comes) el dedico a la princesa 
Belitó, que em va amagar al seu palau el dia que em 
perseguia un os formiguer enfurismat.

Les paraules que comencen per erra i la resta de les 
comes les dedico a la fada Florimel, que em va tornar a 
convertir en persona.

A la bruixa Pudenta Rebenta, que m’havia convertit en 
formiga, no li dedico absolutament res.





De rius n’hi ha nombrosos:
hi ha rius cabalosos, impetuosos;

d’altres s’han quedat eixuts
per culpa del nostre descuit...



ΣΕΛ. 12-13 (νέο σαλόνι)
(χωρίς κείμενο)

En un país llunyà,
entre els seus camps infinits, 
passa un riu fluctuant
que es diu Mississipí.



En aquest riu grandiós
un dia, cap al migdia,
va ocórrer un fet trasbalsador
que fins ara ningú coneixia.
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Un vespre a l’Alguer, per atzar,
vaig conèixer un contramestre,
que, amb un tatuatge al braç
i una cacatua ben destra,
després de fer trampes sense parar
em va explicar tot el que va passar.

I així va ser com vaig saber
la història del Mississipí,
un gran secret!
I he decidit contar-vos-la, ves què,
però abans que res
vull que em prometeu
que a ningú, però a ningú,
mai per mai no l’explicareu!
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Pel mig d’un riu gegantí,
el famós Mississipí,
navegava magnificent
un enorme vaixell,
d’aneguets tot farcit,
que, bojos de delit,
un matí assolellat
anaven d’excursió plegats!







De sobte, del no-res,
el nostramo amb gran neguit
apareix i engega un crit:

—Escolteu, mariners,
navegants i passatgers!
Veig alguna cosa,
percebo alguna cosa,
no m’ho puc creure,
mireu, allà a la vora!

No vull descreure,
però de veritat
que no m’ho puc creure!
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