LA

SORPRESA

Era el mes d'octubre i les fulles queien dels arbres. N'hi havia
ple a terra.
- Aniré a casa d'en Pere -es digué en Pau-. Escombraré totes les
fulles que li han caigut a la gespa. En Pere s'emportarà una
bona sorpresa.
En Pau va agafar el rasclet que tenia al cobert del jardí.
En Pere mirà per la finestra.
- Aquest avalot de fulles ho ha cobert tot -va pensar-. Aniré a
casa d'en Pau i escombraré totes les fulles. En Pau estarà molt
content.
Va agafar el rasclet que tenia al quarto dels malendreços.
En Pau hi va anar passant pel bosc perquè en Pere no el veiés.
En Pere va anar passant per darrera la tanca perquè en Pau no
el veiés.
En Pau arribà a casa d'en Pere. Guaità per la finestra.
- Que bé -digué-. En Pere no hi és. Mai no sabrà qui ha
escombrat les fulles.
En Pere arribà a casa d'en Pau. Guaità per la finestra.
- Que bé -digué-. En Pau no hi és. Mai no sabrà qui ha
escombrat les fulles.
En Pau es posà a la feina. Escombrà les fulles i les apilonà. En
poca estona, la gespa d'en Pere quedà verda i maca. En Pau
agafà el rasclet i, com havia vingut, se'n tornà a casa seva.
En Pere es posà a fer feina. Escombrà les fulles i les apilonà. En
poca estona no hi hagué cap fulla per terra en el jardí d'en Pau.

En Pere agafà el rasclet i, com havia vingut, se'n tornà a casa.
S'aixecà una ventada que s'ho emportà tot.
El pilot de fulles que en Pau havia escombrat per a en Pere va
quedar desfet i tornà a haver-hi fulles escampades arreu.
El pilot de fulles que en Pere havia escombrat per a en Pau va
quedar desfet i tornà a haver-hi fulles escampades arreu.
Quan en Pau arribà a casa seva, digué:
- Demà netejaré totes les fulles escampades per la meva gespa.
Quina sorpresa que se n'haurà emportat en Pere!
Quan en Pere arribà a casa seva, digué:
- Demà em posaré a fer feina i escombraré aquestes fulles.
Quina sorpresa que se n'haurà emportat en Pau!
Aquella nit, en Pau i en Pere, quan apagaren el llum i se
n'anaren a dormir, se sentien la mar de feliços.
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