Que bonic viatjar amb tu, Silvia

Marta era una xiqueta que vivia a València. Tenia molts amics però a Sílvia
l’estimava molt més. Un dia va veure a la seua amiga baixant maletes i li va preguntar:
– Sílvia te’n vas de viatge?
La xiqueta li va contestar trista:
– No, no me’n vaig de viatge, em canvie de casa.
La nostra protagonista se posà a plorar.
En aquell moment la mare de Sílvia li va dir que se n’anaven ja i que s’acomiadara.
La seua amiga li va dir a l’amiga que per la nit aniria a la seua casa i parlarien d’un
assumpte.
Ella se’n va anar a la seua casa i va
pensar una estona:
- Què voldrà dir-me Sílvia tan
important .
Eixa nit van parlar de fer un viatge juntes a
França.
La noia se’n va anar corregent .
Al dia següent l’adolescent va trobar a la
seua tauleta de nit un bitllet d’avió i va
preparar la maleta amb un somriure d’orella a
orella.
La jove va baixar les escales corregent,
al arribar al carrer se’n va trobar amb Sílvia que
l’esperava amb impaciència. – què bé ens
anem juntes de viatge- exclamaren les
amigues.
Al dia següent se’n varen
anar cap a
l’aeroport, van traure el bitllet i van pujar a
l’avió amb un somriure a la cara.
Van dormir un bona estona, però per
desgracia una veu greu d’home les va

despertar dient:
– Passatgers de l’avió 3296 prengueu seient i poseu-se el cinturó; estem aterrant a
França.
- Què bé!. -Van dir les joves-.
Dormiren a l’hotel Sèlgna on van estar molt bé.
Allí vivia una nena anomenada Júlia, la filla d’un cambrer. Aquesta tenia un gosset
anomenat Minqu. Jugaven tots plegats al “conillet amagat”, a la pilota i a molts jocs més.
Un dia Minqu va veure un pardalet que volava pel cel i va córrer darrere d’ell; va
fluir tant que es va perdre per la ciutat. Júlia al conèixer la noticia, va posar cartells amb
una foto de la seua mascota; Marta i Silvia ajudaren a Júlia a cercar el gos, no sabien
orientar-se molt bé. A la matinada del día següent una senyora va cridar i va dir que hi
havia encontrat a l’animal. Va arribar el moment de tornar a València junt a la seua
família . Júlia , Marta i Sílvia van plorar molt perquè no es tornarien a veure per això van
pensar en fer-se una foto de record d’aquell viatge tan emocionant, que van fer a França.
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