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En una punta d’un meravellós bosc hi viu la Bru. I a l’altra banda, hi viu la Fa.
A la Bru no li agrada el color negre del seu vestit, ni portar un cucurutxo per barret, 
ni l’escola on aprèn a recollir plantes remeieres, ni fer beuratges. En canvi, li encanta 
volar amb l’escombra fins ben amunt del cel.
Somia en ser una fada amb ales dels colors de l’arc de Sant Martí, una vareta màgica, 
un vestit brillant i una corona ben bonica.
—No, no vull ser una bruixa. ECS! ECS! ECS!





Avui la mestra els porta a buscar farigola mentre els fa 
aprendre de memòria un encanteri:

En una cassola

Amb aigua calenta

Dos brots de farigola

Set fulles de menta

Però la Bru s’avorreix com una ostra i decideix escapar-se. 
—Volarà amb l’escombra entre els arbres i en un tres i no 
res, tornarà. Això serà bufar i fer ampolles —pensa.







Gaudeix esquivant pins i avets fins que s’estampa contra una 
figuera i queda ben estabornida. Cataplum!
El peu se li enreda entre les arrels i l’escombra es trenca. Comença 
a cridar:
—Auxili, auxili, auxili!                                                                          
Però no apareix ningú. Barrina que barrinaràs, s’inventa un 
encanteri perquè les arrels es deslliguin i l’escombra s’acosti.

Deixa que el peu surti de pet!

Escombra, escombreta!

Vine a la voreta!

Però no funciona…



Van passant les hores i el dia es va enfosquint.                         
De cop, sent el brogit del bosc, un llop que udola…             
Auuuuuu, auuuuuu, Auuuuuu...

Una serp que s’acosta…                                                                   
Ssssssssst, sssssssT, SSSSSSSST...

Una rata que salta…                                                                     
Rac, rac, rac...

Se li posen els pèls de punta i el cor li fa                                  
bum, bum, bum...

Per escampar la por recita:
Ales de ratpenat

Emporteu-vos la por

Cuques de llum

Enceneu la foscor.



Però les cuques de llum deuen dormir                 
i els ratpenats deuen volar lluny…                    
Enfurismada, clava una cossa a l’arrel.


