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L’Ariadna té un somni molt bonic. 
S’ha fet amiga de la lluna.
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L’Ariadna es desperta perquè ha sentit un sorollet. Encén el llum i mira al voltant. Alça! 
Als peus del llit hi ha una lluna ben groga. La nena agafa la lluna amb les mans i diu:

—Ets la lluna de debò?
—Qui vols que sigui? Faig cara de ser un elefant?
L’Ariadna riu, feliç.
—Estic tipa d’estar sempre allà dalt —diu la lluna—. Hi fa molt fred! I m’avorreixo molt.
—Pots parlar amb el sol, no?
—És un cregut. Buf! Sempre ha de tenir la raó!
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L’Ariadna li posa un dit en un cràter.
—Ai! Aquí no, que és el meu ull!
—Perdona, lluna. No ho sabia. —L’Ariadna l’acarona suaument i diu—: 

Ets com al somni, però més petita.
—És que si no em pogués fer petita, no cabria a la teva habitació.
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L’Ariadna baixa del llit, aixeca la persiana de la finestra 
i para l’orella. Se senten uns crits:

—Eh! Que la lluna ha desaparegut!!! Com pot ser!!! On és 
la lluna?

—Vaja...! —diu la lluna, empipada—. Em pensava que 
ningú no s’hi fixaria...

—I què faràs?
—Què vols que faci? Tornar a la feina! —respon la lluna—. 

I no diguis a ningú que he vingut, eh?
La lluna desapareix del llit de l’Ariadna.
L’Ariadna mira per la finestra i veu allà dalt, al cel fosc, 

la lluna que li pica l’ullet.
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