
Hansel i Gretel

En Hansel i la Gretel són els nens protagonistes del conte més dolç que es coneix. Escolteu bé
aquesta història, perquè us en llepareu els dits.

Hi havia una vegada dos germanets, un nen i una nena que es deien Hansel i Gretel. Eren tan
pobres, que els seus pares no tenien ni un euro. No podien comprar ni una trista rajola de xocolata!
Passaven tanta fam que, una nit, el pare li va dir a la mare que ja n'hi havia prou, de tant patiment,
que no es podia quedar quiet veient com els nens es morien de gana. Així doncs, estava decidit:
l'endemà, quan sortís el sol, els abandonarien al mig del bosc.

En Hansel i la Gretel, que a aquelles hores estaven desperts perquè la gana no els deixava dormir,
van espantar-se molt en veure les intencions que tenien els seus pares. I aquella nit, cap dels dos
no va poder aclucar els ulls.

Quan va fer-se de dia, en Hansel i la Gretel ja estaven vestits, ben pentinats, calçats i disposats a
sortir a passejar.

Comença la història de: Hansel i Gretel

Com que els dos germanets coneixien les intencions que amagaven els seus pares, van tenir la
pensada d'anar llançant molles de pa a mesura que s'endinsaven al bosc, perquè creien que,
d'aquesta manera, podrien trobar fàcilment el camí de tornada.

Però s'enganyaven, perquè quan els van abandonar, en Hansel i la Gretel ja no van trobar el rastre
que havien deixat.

Les molles se les havien menjades els ocells!

Perduts i morts de por enmig d'aquell bosc desconegut, en Hansel i la Gretel van començar a
caminar sense rumb.

Els pobres no tenien ni idea de cap a on havien d'anar. Caminaven i caminaven a veure si per
casualitat encertaven el camí correcte.

Al cap d'una bona estona, quan ja no podien més i la panxa els feia soroll de tanta gana que tenien,
van arribar a una caseta molt estranya.

Fixeu-vos si n'era d'estranya que era tota de xocolata: la teulada, les parets, tot era de xocolata. I la
porta i la finestra estaven decorades amb anissos.

Quan van descobrir que la casa era de xocolata, els nens s'hi van precipitar disposats a menjar-
se-la. Se'ls feia la boca aigua.

Però, de sobte, quan estaven a punt de clavar-hi queixalada, va aparèixer una bruixa vella i molt



lletja que duia una escombra a les mans.

- Qui són aquests nens que se'm volen menjar la casa? -va preguntar la bruixa-. Però
què us heu pensat, marrecs! Vosaltres no us menjareu res, sóc jo qui us menjaré a
vosaltres! Ha, ha, ha!

Com que la bruixa va veure que en Hansel estava tan prim que era tot ossos, va decidir tancar-lo
en una gàbia per fer-lo engreixar una mica abans de tirar-lo a l'olla.

A la Gretel la va obligar a fer totes les feines de la casa. Fins que un dia la bruixa li va manar que
posés l'olla al foc.

Havia arribat el moment de menjar-se en Hansel.

Quan tot estava preparat, en Hansel i la Gretel van aprofitar un moment de distracció de la bruixa,
i es van escapar. Van sortir corrents camp a través. Corrien tan de pressa com podien.
Al cap d'una estona, en Hansel i la Gretel es van veure salvats.  Havien deixat enrere la caseta de
xocolata.

I la bruixa, amb un pam de nas. I la cassola, sense teca.

Però tots dos germanets s'havien tornat a perdre al mig del bosc.

- On som? -preguntava la Gretel.
- Cap a on anem? -deia en Hansel.

De sobte, quan semblaven més perduts, van sentir una veu llunyana que els cridava.

- Hansel!... Gretel!

Quina alegria més gran! Aquella veu que sentien era la veu del pare!

- Perdoneu-me, fills, perdoneu-me -els deia el pare-. Finalment us he trobat! No us
podeu imaginar que content que estic! Us prometo que no us tornarem a abandonar
mai més.

D'aquesta manera, en Hansel i la Gretel van tornar a casa acompanyats del pare. I van viure feliços
durant molts i molts anys.

Així s'acaba la història d'en Hansel i la Gretel. Una història tan dolça... que sembla que hagi estat
escrita amb lletres de xocolata.
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