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Els músics dE BrEmEn



	 10 Els músics de Bremen

Un home tenia un ase molt vellet. Havia estat tota la seva 
vida portant sacs de blat al molí, per convertir-lo en farina  
i, després, fer pa. Ja estava molt cansat i no podia treballar 
més. L’amo va pensar a matar-lo, però ell aconseguí 
escapar-se i començà a caminar pel camí de Bremen.  
Creia que, en aquella ciutat, podria convertir-se en un  
músic famós. 





	 12 Els músics de Bremen

Quan ja feia estona que l’ase trotava, es va trobar,  
estès a terra, un gos caçador que respirava amb dificultats; 
semblava que havia corregut molt.

—Estàs exhaust —digué l’ase.
—I tant! Estic fugint del meu amo, que em vol matar 

perquè sóc vell i no puc caçar. No sé com viuré a partir 
d’ara.

—No t’amoïnis; vine amb mi a Bremen i ens farem 
músics.

El gos s’animà i acompanyà l’ase.






