
 FAMÍLIA BOJA

 
Fa molts, molts anys, en una casa del costat d'un riu contaminat dos nois que es deien  

Toni i Oriol anaven passejant i, com era de nit van veure un bosc molt fosc i, com eren 

molt valents van entrar entre mig dels arbres.

I...quan estaven ven endintre del bosc van veure un castell tenebrós, es van espantar i  

van sortir corrents, a continuació quan es va fer de dia, van cridar a la seva mare Maria i li  

van dir:

-Hola nois, què tal us va?

-Hola, hem vist un castell que fa por, molta por. Llavors el pare, que es deia  Pau, ho va  

sentir tot desde darrera la porta i va dir:

-Dons anem a investigar!

I tots van dir:

-Anem!!!! Mes tard, quan van arribar al bosc van dir:

-Entrem!

Van entrar al bosc i van entrar a un castell. Allà, van veure un rei amb el cap gros, cabells  

bruts i molt gras, una reina de cap rodó i cabells despentinats i un príncep i una princesa  

amb les cames curtes i cos molt alt. En Toni i l'Oriol li van dir al rei:

-que gras que estas!  Deu ser perquè no t´aixeques mai...

El rei va dir:

-Que heu dit??!!!

Els nois van dir:

-Que estas gras!!

El rei va dir:



-Talleu-li el cap als dos nois sense  vergonya.

En  la màquina de tallar caps hi havien dues noies es deien Montse i Emma. El rei i la  

reina que eren amants del medi ambient els hi van dir: 

-A part de que m´heu insultat  no cuideu  els rius. Tireu llaunes i plàstic i caceu animals en  

perill d´extinvió .Evidentment, li van demanar al rei que els hi deixés anar amb la condició 

que cuidarien el medi ambient i no tirarien res més al riu.Tots van dir:

-D´acord, d'acord ho farem si us plau! no ens talleu el cap!

- Aleshores, podeu marxar, adéu!!!

I des d'aquell moment els dos germans sempre més van tenir cura del medi ambient.

I si el conte t´ha agradat, dona ´l per ben escoltat. 

Viola d´Argent

Fèlix  KoKei 

    


