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DESAPARELLAT 

 

Vivia en un calaix, molt content. 

Un dia no trobava el seu company, havia desaparegut, el va buscar; per la rentadora, pels calaixos... 

Però no el va trobar enlloc. Va trobar una nota on i deia; 

-he marxat a viure grans aventures amb un pirata que sols té un peu. 

Pobre mitjó... Estava desaparellat. 

Molt trit va voler anar cap al fons del calaix, pel camí es va trobar un parell de mitjons d'esport que 

li van preguntar si estava sol -si, va contestar molt trist. Doncs... Si estàs sol, desaparellat,et tiraran a 

la brossa! 

El nostre mitjó se li va afluixar la goma, quina por, a la brossa!, siii, li van dir, sol no serviràs per 

res! 

Més trist que mai continuava el seu camí cap al fons del calaix, quan es va trobar un parell de 

mitjons llargs. 

-Estàs sol, desaparellat? Li van preguntar. 

-Doncs, te n'aniras a la brossa, sol no vals per res. 

El nostre mitjó ,ara li queien gotetes de cotó .... Estava trist, se sentia sol.... 

A punt estava d'arribar al fons del calaix quan es va trobar un parell de mitjos de ratlles, de colors 

vius, en veure l li van dir'; 

-cap a la brossa aniràs si estàs desaparellat! 

El nostre mitjó, fart que tots li diguessin el mateix es va enrabiar, i cridant els hi va dir; 

-vosaltres sí que hi anireu, encara no se us han posat mai. 

Els mitjons de ratlles rient li van contestar. 

-No sens han posat mai, pero no ens llançaran, som un regal i els regals no és llencen. 

El nostre mitjó,ja li queien unes llàgrimes que l´esconguiem, va arribar al racó del calaix, i allí sol, 

si va estar un dia, dos,tres....però un dia una sacsejada el va despertar, algú havia obert el calaix amb 

tanta força que tots els mitjons van anar a parar davant de tot. 

Unes mans van començar a remenar, a buscar. 

-que passa, que passa..... 

Una veu deia ; busco un mitjó sol, un mitjó desaparellat. 

El nostre mitjó va sentir com l'agafaven, va tancar els ulls molt fort, tenia por, va sentir una 

escalfor, va obrir els ulls i....es va trobar al seu cap un barret....que m'ha passat, que és això?, i uns 

altres mitjons desaparellat, li van dir,-Ara seràs un titella, som titelles i junts viurem grans 

aventures. 

I així va ser com el nostre mitjó desaparellat va tenir una nova vida, pena d'aventures.  


