
Llami llami

- Lluís, a dinar!!!!!!!!!!!!!!

Quan en Lluís va arribar a la cuina i va veure que hi havia una altra vegada enciam, va dir:

- jo això no m’ho menjo.

La seva mare li va proposar un tracte:

- Si et menges totes les llaminadures, després et podràs menjar l’enciam. Però què dic? Vull
dir al revés: si et menges tot l’enciam després et podràs menjar unes llaminadures per
postres … LLAMI LLAMI

A en Lluís li encantaven les llaminadures, -Nyam! Però menjar verdura se li feia una muntanya, la
gola se li tancava... s’empassava la saliva… no trobava el moment de començar…ho intentava una
vegada i una altra…. De cop i volta va sentir a la tele unes interferències i hi va aparèixer un
professor que donava la notícia de l’any. Un tal professor Sugarini havia fet un gran descobriment
segons el qual podia afirmar rotundament que menjar sucre era el millor per a la salut de grans i
petitsssss!!!!

Iabadaba duuuuuuuu, van cridar les llaminadures de tot el món mundial, mentre sortien dels seus
amagatalls per festejar la gran notícia. Hem guanyat, hem guanyat, visca l’equip edulcorat!!!!
Repetien per tots els racons del planeta.

De la nit al dia, el món es va convertir en un món de bojos pels dolços...

Un boig cridava:

- Nyam, nyam, nyam... Si vols verd, en tindràs, només les meves celles has de menjar…

Un altre que vivia al costat de la platja deia:

- Visca els peixos al mar i els dolços al cap. Gua. Gua. Gua…!

Un xinès repetia:

- La velitat, nens, és que el cos de selp és molt dolçççççç hummmmmm lico-lico.

I Monsieur Xux animava la festa:

- Eeeet... com desert une selección de maduixot sucréeeeeee se fantastic, oh la la.

Finalment la notícia va arribar a la cap de salut de l’ajuntament, la senyora Ensi, que estava trista i
desorientada perquè no entenia res. La seva secretària li va dir:

- Aquí hi ha Monsieur Xux que li vol parlar de fer un monument al noi del sucre al mig de la



plaça Catalunya.

Només entrar li va preguntar:

- Perdoni, Monsieur, no sóc contrària al dolç, però d’on trauran els nens d’arreu del món les
proteïnes i les vitamines que necessiten per créixer.

- Cap problema, - va dir Monsieur Xux-. Tenim ous llami llami, flams llami llami, llet,
hamburgueses i fins i tot peix llami llami.

L’Ensi no s’ho podia creure

- però… i les vitamines?

- Cap problema- va dir Monsieur Xux- també tenim pomes llami llami, llimones llami llami,
maduixots i, no t’ho perdis, fins i tot pizza llami llami...

L’Ensi ja no sabia què dir, li prenia el pèl…

Quan, de sobte, la programació televisiva es va interrompre una altra vegada i va tornar a
aparèixer el professor Sugarini, però aquesta vegada demanava perdó... havia comès un error molt
important en la seva fórmula... i no volia que de tant menjar dolços tots els nens del món es
quedessin sense dents com li estava passant a ell…

En sentir la notícia, totes les llaminadures del món mundial van començar a fer les maletes i a
tornar cap a casa mentre es deien:

- aquest Sugarini ens atabala: ara sí, ara no... En què quedem?

La que vivia al costat de la platja, com que també li agradava l’aigua, va dir:

- Jo torno al fons del mar, almenys podré nedar…

La llaminadura xinesa s’ho va agafar bé:

- Aplofitalé per viatjar, ja que fa temps que volia conèixer la glan mulalla...

L’Ensi, en veure que Monsieur Xux es posava molt trist, li va dir que no n’hi havia per tant, que
ben mirat els dolços també eren necessaris: què farien sense, a les festes? Monsier Xux va
recuperar el somriure i per demostrar que volia ser amic seu li va regalar una flor tot dient-li:

- Enchanté de vous conetre, madame Ensí, és vostè la mar de dolça…

La senyora Ensi va dir:

- Uhmmmm quina olor més bona, sembla mentida vostè i jo tan amics…
-Mmmhhh... Llami llami!!!!!!!

Sense adonar-se’n, el Lluís s’ho havia menjat tot… i ja no es recordava de la promesa de la seva
mare si no fos perquè les llaminadures li van dir:

- Ei, que som teves, Lluís, Lluísssssss!!!!!



Amb el
suport de

Que en són de bons els finals dolços i feliços!!!!
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