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1

Heus aquí en Pau i en Pere
En Pau està content.
En Pere està trist.



2

En Pau està content perquè té
una pilota.



3

En Pere esta trist perquè només
té una pilota.
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En Pau té un xiulet, i està molt
content amb el seu xiulet.
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En Pere té una flauta, però vol
una trompeta, i està trist.
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Ara en Pau està content perquè
plou.
En Pau, quan plou, es fica a tots
els tolls d’aigua i es diverteix
moltíssim.
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I en Pere, com que plou, està trist;
no vol que plogui, vol anar a la
platja.
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I ara en Pau està content perquè
fa sol.
Visca! Anirà a enlairar estels a
l’esplanada!
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I en Pere ara està trist perquè fa
sol; li han vingut ganes d’anar a
buscar cargols.
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És l’hora de dinar, i en Pau està
molt content perquè troba la sopa
molt bona.
En Pau tot ho troba molt bo: la
sopa, les mongetes, l’amanida,
les croquetes, l’arròs, la fruita...
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I en Pere sempre està trist;
sempre troba que a la sopa li falta
una mica de sal, o que en té una
mica massa, o que està massa
calenta, o massa freda, o que té
poca pasta, o que és massa
espessa...
En Pere no troba res bo.
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En Pau normalment està content
amb allò que té.
I com que està content, no està
mai malalt.
Sí, estar content és la millor
medecina.
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En Pere gairebé mai està content
amb allò que té.
Per això gairebé sempre està trist.
En Pere, com que està tan trist,
sovint està malalt.
La tristesa és el microbi més
dolent de tots.
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En Pere, de tan malalt com està,
se’n va al metge.
Ha de fer una cua molt llarga,
perquè hi ha molta gent malalta.
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El metge li diu a en Pere que
prengui píndoles i xarops.
I que es posi una capsa de
supositoris.
Li fa unes bones receptes.
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En Pere, com més píndoles i
xarops pren, més malalt està.
I com que cada vegada està més
trist i malalt, cada vegada es pren
més xarops i píndoles.
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Ara en Pere ja comença a tenir
coses molt greus.
Ja està ingressat a l’hospital.
Potser fins i tot l’hauran d’operar!
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En Pere pensa:
-Quina mala sort que tinc!
En Pere sempre pensa que té
mala sort.
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Un dia, en Pau va a veure en
Pere.
En Pau s’espanta una mica,
perquè en Pere sembla una
mòmia de pergamí; sembla que
s’hagi de morir.
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En Pau li diu a en Pere:
-Pere, et porto la teva pilota. Però
si vols un consell, mira-te-la bé,
sense presses...
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En Pau se’n va i en Pere es
queda amb la pilota, mirant-se-la.
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La infermera li diu:
Pere, ja t’has pres les medecines
de les cinc?
Però en Pere no la sent, està
mirant atentament la pilota.
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Se la mira molt.
Al final se n’ha adonat, és una
pilota medicinal, però la infermera
no ho sap.
Si les infermeres i els metges
sabessin que hi ha pilotes que
curen no donarien tants xarops ni
píndoles.
Donarien pilotes.
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De cop i volta, en Pere té una
idea.
Quan la infermera surt a buscar
més píndoles, en Pere salta del
llit, obre la finestra i baixa com un
bomber per la canonada de les
aigües, cap al carrer.
Amb la pilota, és clar.
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Troba a les butxaques alguns
potets de medecines i ampolles
de xarops.
No s’ho pensa gens i ho llença
tot.
En Pere està molt content.
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A en Pere ja no li fa mal res i té
una gana terrible.
Es fa un entrepà amb una barra
de mig i es menja un meló sencer.
Qui havia dit que en Pere estava
malalt?
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En Pere té una pilota.
I un amic, en Pau, que li ha portat
la pilota salvadora.
Amb una pilota i un amic, la vida
és meravellosa.
Tant si plou com si fa sol.
I totes les sopes són bones!
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En Pere ara està content amb allò
que té.
Visca en Pere i visca la pilota!


