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Els super bastoners
Hi havia una vegada a Cornellà a l’any 2022, un grup de bastoners. Aquests
bastoners havien perdut els seus pals quan estaven jugant al parc, ja que es
van distreure. Estaven molt tristos perquè aquella nit tocava fer ball de bastons,
buscaven entre els arbres, en el tobogan, entre els gronxadors… van estar molt
temps buscant els seus pals.
Els bastoners havien preguntat a un nen de l’escola de bastoners “¿Tu has vist
uns pals?” i el nen havia respost ”no he vist res”, però els bastoners li van
demanar si els podia ajudar a buscar-los i el nen va acceptar. No van parar de
buscar en tota la tarda. Un home estrany els mirava i va dir “ Hola bona tarda
nens, que esteu buscant?” i un nen va dir “estem buscant els nostres pals que
s’han perdut al parc”. L’home amb una cara molt estranya va respondre “¡Home
normal! si esteu tota la tarda com uns animalets amunt i a baix.”

Els nens no li van fer molt de cas i van continuar buscant. Deien que no era
un home normal, tenia un aspecte repugnant, així que finalment, van decidir
investigar-lo, fins que van veure com entrava per una estranya porta que estava
a les fosques, així que el grup de bastoners van anar, com si fossin espies, a
veure que hi havia dins d’aquella porta. ¡NO PODEU CREURE QUE HI HA
DINS D’AQUELLA PORTA! Estaven tots els pals dels bastoners, l’home aquell
tant estrany, els havia pres.

Tot seguit van venir periodistes per preguntar com van trobar aquell lloc i per
una estona es van sentir famosos. El grup de nens van esclatar d’alegria i van
cridar ¡VISCAAAA HEM TROBAT ELS NOSTRES PALS! El grup de nens per la
nit van fer el ball de bastons molt feliços i van guanyar el premi de bastons
d’or.
CONTE CONTAT AQUEST CONTE JA S’HA ACABAT!!!!!!

