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Un dia, un camaleó em va comparèixer quan jo, tranquil·lament feia una  sesteta a l'ombra d'una 

figuera. No em mirava als ulls i això em va provocar una mica d'incomoditat, així que ja no vaig 

poder descansar més i li vaig fer un poc de lloc per si es volia tombar amb jo. No semblava gaire  

convençut però finalment va acceptar la invitació.

 Al cap de poca estona vaig notar que no s'aturava de moure, que es tocava la panxa, que alenava 

com si volgués comprovar que el seu aparell respiratori encara funcionava bé i que, de tant en tant, 

aixecava la vista per si qualcú el vigilava. És clar, jo ja estava despert així que, per diplomàcia, vaig  

encetar la conversa. “No et preocupis per res” li vaig dir. Però semblava que no em sentís, de fet, 

em tenia davant però no em veia. Li vaig deixar uns prismàtics, però seguia tan cec com abans. 

Aleshores vaig pensar que el més educat seria presentar-me: “Som na Consciència” li vaig dir. Per 

qualque motiu, no li vag demanar quin era el seu nom. Ja el sabia, el seu nom era Perico y, per  

qualque raó, jo també sabia què era el que li provocava aquella respiració tan estranya: en Perico 

havia menjat molt aquell matí i, com és natural, va tenir ganes de fer caca, però alhora de la veritat 

no hi  va haver  paper  higiènic  així  que  va utilitzar  una  calçons vermells  vells  i,  per  acabar-ho 

d'adobar, els va tirar darrera una mata. 

A poc a poc en Perico em va reconèixer, va voler parlar amb mi i, gràcies a Déu, em va fer cas i va 

fer nets els calçons, ja que no eren cap calçotets vermells no, eren la màscara d'un superheroi massa 

tímid per mostrar la cara.

LA VOCECITA

Michaël Escoffier & Kris Di Giacomo

Ed. Kókinos.


