El drac que volia ser músic

Hi havia una vegada un drac que se nomia Tòfol. En Tòfol vivia en una cova a
prop d’un poble. En aquell poble cada vespre se sentia música i el drac sempre
hi anava amagat entre els arbres i cada dia s’hi acostava un poquet més.
Un dia va decidir fer-se una guitarra amb un tros de fusta que va trobar. Al dia
següent quan va anar al poble d’amagat, també va dur la seva guitarra i es va
posar a tocar-la molt fluixet perquè no el descobrissin. Una estoneta després,
sense que en Tòfol se n’adonés conta hi havia un nin davora d’ell. El nin havia
seguit la música de la guitarra fins trobar el drac.
Quan en Tòfol el va veure es va asustar molt i va partir corensos, tan ràpid que
se va deixar la guitarra. El nin que ho va veure va pensar que algú que fes una
música que sonàs tan bé no podia ser dolent. Encara que fos un drac!! I va deciir
tornar-li sa guitarra.
Al dia següent va anar al bosc per recollir fruita per la seva mare i va aprofitar
per cercar al drac, i en Tòfol se va sorprendre molt que no s’asustàs d’ell.
— Que estàs fent aquí? —L’hi va preguntar el drac.
— Estic recollint fruita dels arbres perquè la meva mare vol fer un pastis. —L’hi
va respondre el nin. I tots dos varen recollir la fruita dels arbres mentre s’anaven
fent amics.
Quan varen acabar el in va treure la guitarra d’en Tòfol i li va donar. El drac quan
va veure la seva guitarra se va posar molt content.
— Has fet tu aquesta guitarra tan maca? —Li diu el nin.
— Sí, per què ho dius? —L’hi diu el drac.
— Es que els meus amics i jo hem fet un grup i ens falta un guitarrista. Vols ser
tu? —Li pregunta el nin.
— Sí, sí, sí, sí!!!! —Va dir el drac.
— Ido t’esper avui vespre i ho provam. —Va dir el nin acomiadant-se del drac.

En Tòfol estava molt content. Havia fet un amic i també tocaria en un grup de
música. Però també estava molt nirviós per si la gent del poble s’espantava.
Quan se va fer de vespre va anar cap al poble i allà l’esperava el seu amic. Quan
la gent del poble va veure el drac se va espantar i el volien fer fora.
— No vos espanteu!! No es un drac dolent!! Només vol fer música amb nosaltres.
—va dir el nin.
A partir d’aquell dia en Tòfol cada dia anava al poble a escoltar música. Però ara
ja no ho feia d’amagat. Tothom l’esperava per escoltar la seva guitarra!!
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