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Les peripècies d'un drac molt 

i molt despistat.

De l'autor del Capità Calçotets, 

les aventures del millor amic 

del drac de Sant Jordi.
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A Thrity 
i els seus gats 
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1
Mèu!
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Un dia glaçat de febrer,
el Drac va sentir un sorollet.
–Mèu, mèu, mèu...
“Ui, sembla un gat”, va pensar.
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Va obrir la porta i va mirar a fora.
I, allà, damunt la neu, 
hi havia un gat gris i grassonet.
–Hola, gat –va dir el Drac–.
entra a escalfar-te.
Però el gat no es va moure.
Només es va quedar allà on era 
i va fer:
–Mèu!



Al cap d’una estona, el Drac
va sentir el sorollet un altre cop.
–Mèu, mèu, mèu...
“Ja torna a ser el gat”, va pensar.
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–Va, vine, entra, que estaràs
més calent! –va dir. 
Però aquell gat rodanxó 
no es va moure. Només va fer:
–Mèu!



Va anar passant el dia i el Drac 
no va tornar a sentir cap miol.
Al vespre va obrir la porta,
però no va veure el gat.
Només hi havia una catifa de neu
amb un bony al mig.
–Oh, no! –va dir el Drac–.
No pot ser!

10



El Drac va anar corrents a treure la neu.
En va anar treient, treient,
treient, treient...
Fins que va trobar el gat.



–Ara sí que entraràs amb mi  –va dir–.
I va endur-se el gat a dintre.
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