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Paß 'de lletra

Avui és el dia. La Maria per fi s’ha quedat

Sorra
'a leß
sabateß

sola a la biblioteca i està decidida
a fer el mateix que fan els seus germans:
ficar-se dins d’un llibre. Sempre
expliquen com n’és, de meravellós,
i quan ho fan els brillen els ulls.
La Maria no està disposada a perdre
aquesta oportunitat. No obstant això,
aviat s’adonarà que és més complicat
del que pensava. O potser molt més
senzill del que s’imagina... Un conte
meravellós sobre la màgia de la lectura
i el poder inesgotable de la imaginació.
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En Roc, "el bibliotecari, va somriure 'quan
va veure la Maria 'a l’espai 'de la biblioteca
per 'alß méß petitß. Estava "envoltada 'de
llibreß.
La Maria, per fi, ß’havia 'quedat sola.
La seva mare havia marxat 'un moment.
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La Maria, molteß vegadeß, havia vist brillar
"elß 'ullß 'delß seuß 'germanß 'quan parlaven
'de 'com "era 'de meravellóß ficar-se 'dinß
'd’un llibre: "elß tresorß 'que havien buscat,
"elß 'amicß 'que havien fet...
Havia 'arribat "el moment 'de fer 'com "ellß.
Primer, va buscar la porta per 'on ficar-se
'dinß 'delß llibreß. I la va trobar 'al mig
'd’un 'conte 'que la mare li havia "ensenyat
sovint. Era 'una porta 'alta i molt 'ampla,
'dibuixada sobre 'una 'doble pàgina.
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A l’'altre 'costat, "eß veia la sorra 'd’'una
platja, leß 'oneß 'que hi 'arribaven i 'doß nenß
'que jugaven. Méß lluny, "el mar 'd’'un blau
fosc, "el 'cel 'd’'un blau 'clar, 'algun núvol
blanc i 'un sol 'gran.
Despréß, la Maria va posar 'aquell llibre
'damunt 'de la moqueta, 'obert per la pàgina
'on hi havia la porta.
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