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Paß 'de lletra

La Cèlia és una estrella petita
i aventurera que somia poder
banyar-se al mar. Una nit es

Cèlia,
'l estrella
marina

decideix a emprendre el gran
viatge darrere el seu somni. Però,
com s’hi va, al mar? Ho haurà de
demanar! Potser li costarà una
mica més del que es pensava,
però la Cèlia no pensa fer-se
enrere, perquè amb esforç i amb
il·lusió sovint els impossibles
poden fer-se realitat.
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La Cèlia "era 'una "estrella petita i somniadora
'que brillava 'al mig 'del firmament. A la
Cèlia li "encantava passejar 'al voltant 'de la
Lluna, "escoltar històrieß 'de païsoß llunyanß i
rebolcar-se "en "elß núvolß. Però "el 'que méß li
'agradava 'de tot "era mirar "el mar.
–Ai! –sospirava l’estrella–, 'com
m’agradaria 'capbussar-me "en "elß seuß
reflexoß 'de plata, nedar 'amb "elß peixoß
i fer tombarelleß 'a leß 'oneß.
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Una nit, la Cèlia va 'agafar "el seu farcell
i va 'decidir fer realitat "el seu somni.
–Adéu-siau, 'companyeß! –va 'dir 'a leß
'altreß "estrelleß–, me’n vaig 'cap 'al mar.
Però va buscar i buscar i no va 'aconseguir
trobar "el 'camí.
–Ja ho sé. Ho preguntaré 'al rei Sol. Ell
ß’adorm 'cada nit "entre "elß llençolß blauß
'del mar, segur 'que "em podrà 'ajudar.
La Cèlia va trobar "el Sol, 'amb 'corona 'al
'cap i 'un mantell 'daurat, 'que "eß passejava
intranquil pel 'cel.
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–Escolti’m, majestat, podria indicar-me
"el 'camí per 'arribar finß 'al mar?
–Com 'goseß molestar-me 'amb ximplerieß,
"estrella insensata? No veuß 'que sóc "el rei
i "estic molt 'ocupat resolent 'assumpteß
'd’Estat?
–Però...
–No hi ha peròß 'que valguin. Si volß parlar
'amb mi, hauràß 'de 'demanar 'audiència
'a 'una 'de leß meveß "estrelleß. No "et podré
rebre finß 'd’aquí 'a 'doß 'anyß. Tinc l’agenda
plena!
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