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MISTERI
de les

El

lletres



A en Miko i a la Muska els agrada veure 
com el pare planta llavors i les rega. 

Hi ha dies que troben fruites i verdures 
acabades de néixer, així, com d’un no-res. 
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—Mira una maduixa! —crida la Muska.
—Pare, això sembla màgia! —exclama en Miko 

que mai ha vist una maduixa tan grossa i vermella.
—No és pas màgia, això, és el misteri de la vida 

—riu el pare.

6



7

—Misteri? Explica’l! A mi m’agraden  
molt els misteris —demana la Muska.

—Potser un altre dia, encara sou petits.
En Miko arrenca la maduixa: 
—Serà per a mi —s’apressa a dir.
—És meva, he estat jo qui l’ha trobada!  

—diu la Muska.
—Mentida podrida, jo soc el gran i trio 

primer.
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—Prou! No us vull sentir més! 
—conclou el pare— la partirem i 
n’hi haurà un tros per a cadascú.
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Al vespre en Miko i la Muska seuen  
al porxo a mirar un conte.

—No giris les pàgines tan de pressa 
—es queixa la Muska.

—Ets més lenta que un plat de sopa. 
Ves a buscar un altre conte i jo em 
miraré aquest tot sol.

—No, que aquest és el meu conte 
preferit —recorda la Muska.

—Tant me fa, me’l van regalar a mi 
—contesta en Miko. 

—Mentida podrida! —diu la Muska.
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En Miko i la Muska comencen  
a estirar el conte, un per cada costat.

I el sacsegen tant que algunes lletres 
del conte cauen a terra.
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