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1

Cada dia, diligent,
després de mirar
el correu electrònic,
la rateta escombra l'escaleta.



2

Una formiga mira la pàgina d'Internet
d'una altra formiga que viu al formiguer
de l'altre costat del roser.



3

El gripau, amb la nova màquina digital,
ara pot fotografiar tot el que sempre
havia vist i mai havia mirat.



4

Un talp molt espavilat,
com que estaven rebaixades,
es va comprar unes ulleres de sol.



5

Als grans magatzems,
la cigala s'ha comprat un cistell:
vol anar a buscar el temps perdut.



6

El mosquit, preocupat,
busca a Internet si és veritat
que després de la mort
hi ha una altra vida.



7

La marieta, després de treballar mil dies,
es va comprar un gerro de mil pessetes
per posar-lo damunt la taula del menjador.



8

Amb el telèfon mòbil,
el grill va dir a la cigala que,
a les dotze en punt,
havia fet un esternut.



9

L'avió anava ple.
Viatges de negocis:
tots els conills
duien les seves carteres.



10

Amb el tren d'alta velocitat,
milers de formigues
van de llevant a ponent,
milers de formigues
van de ponent a llevant.



11

El policia, seguint els protocols establerts,
li va demanar la documentació.
Però l'oreneta no en duia.



12

Un poll acomplexat
s’ha comprat un xalet
de 400 metres quadrats.



13

El pollastre, tot elegant,
va entrar al restaurant:
-De segon, cuixa de nen
amb patates fregides.



14

Des del damunt de la tribuna,
el Gran Hipopòtam parlava pel micròfon.
Emocionats, més de cinc mil hipopòtams
l'escoltaven.



15

Pel seu sant,
al ratolí li van regalar
un forat al rebost.



16

El lleó ja no és el rei de la selva:
el senglar s'ha comprat una corbata
i un cotxe amb tele i aire condicionat.



17

L'escarabat, tot orgullós,
va escriure al seu bloc d'Internet
que havia assolit el cim
de la caca de gos.



18

Hi havia una vegada una guineu
que no podia suportar
que li diguessin guineu.



19

Per comprar les entrades
del partit de diumenge,
les oques i els ànecs fan cua
a les taquilles.



20

La papallona, presumida,
es mira el vestit que ha escollit
per a celebrar la primavera.



21

El musclo de roca dubta
entre comprar-se
un manual d'informàtica
o un llibre de meditació.



22

I vet aquí un gos,
vet aquí un gat,
aquests contes
en miniatura
ja s'han acabat.


