La cursa de les lletres
Conte d’humor
Havies pensat mai què passaria si l’ abecedari no comencés per
A,B,C…?
Doncs ara t ’ explicaré la hist òria de.. que durant un mes, de fet ,
era un mes de l’any passat, sí, sí, de l’any passat quan…
La Z es va cansar de sempre ser la últ ima. Els nens de les classes
que el seu cognom començava per V un dia es van posar rebels
amb la llist a que anava alfabèt icament . La A no volia haver de ser
ella el cap de l’abecedari.
- Com que haig de conduir j o, sempre sóc j o qui s’ empassa t ot a la
sorra.- Deia.
Alt res llet res volien conèixer unes alt res, de llet res, per poder
parlar amb elles, t ambé. I algunes volien canviar de lloc pel senzill
mot iu que els veïns no els queien bé. No s’ agradaven, mira... O
sigui que van canviar de llocs. Això no funcionava perquè de la P
sort ia Preciosa, Príncep, Pa (que era l’ aliment que més agradava a
les llet res) i Pèndol (un pèndol és com un gronxador, i a les llet res
els agradava molt gronxar-se). Per t ant , t ot hom volia anar al
costat de la P, i com ja saps, només n’hi caben dues.
I per t ant de canviar de llocs i fer la posició ràpidament i sense
baralles, van decidir fer una cursa, i l’ ordre de la cursa seria
l’ ordre de l’ abecedari. Va guanyar la G i la rest a no m’ ho sé de
memòria perquè tinc molt mala memòria. Cadascú és com és, tu!
Van est ar un mes en aquella posició. Després, les llet res van
enyorar els seus ant ics amics, ant ics llocs, punt de vist a de
l’ alfabet , i sobret ot no volien port ar crisi als nens i nenes que
s’ aprenen l’ abecedari, als diccionaris, a quasi t ot es les llist es del
món i molt es coses més. I, avui, les llet res t ornen a est ar en est at
normal.
Però, un dia, el dilluns va decidir que es volia posar al lloc del
diumenge, perquè t ot hom est ava de mal humor aquell dia, i quan
ho va saber el dimarts…
I això… ja és una altra història!

