Blanca, 6 anys

—Quan jugo amb la pilota invisible sóc una crac;
en canvi, amb la pilota de veritat, no.
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Laia, 2 anys
Amb una raqueta a la mà.

—Pare, juguem a penis?

Clàudia, 6 anys

—Pare, jo et dono un cèntim, i tu me’n dónes dos.

Clàudia, 6 anys

—He descobert que llegir és com tenir la tele al cap.

Neus, 3 anys
Amb un joc de fustes a la mà.

—Juguem a putes?

Júlia, 7 anys
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Jocs VULL ESMORZAR PETONS

Jordi, 3 anys

Clàudia, 5 anys

—Per al meu aniversari, vull festa sorpresa.
Ara que ja ho sabeu, me n’oblido i així serà sorpresa
de veritat.

Blanca, 4 anys
Després d’haver jugat a fer voltes per un xiringuito:

—He fet voltes quadrades.

Bernat, 6 anys
Aina, 6 anys
Martina, 6 anys
Laia, 3 anys

Laia: Juguem a pares i mares?
Aina: D’acord, jo sóc la mare.
Martina: Jo, el pare.
Laia: Jo, la filleta.
Bernat: Jo, l’assassí que us matava a tots.
Aina, Laia i Martina: Aaaaaaaaaah! Socors!

11
Tripa petons 1es.indd 11

14/03/13 08:55

Arnau, 10 anys
Ariadna, 7 anys

—Mare, podem jugar a la Wii?
—Sí, però a la primera baralla us la trec.
—Pot ser a la tercera?

Clàudia, 6 anys

—Papa, he dit «j-o-d-e-r», però no passa res perquè
estava jugant un partit de futbol.

Beth, 4 anys

—A mi em vas guanyar nedant a la piscina de la iaia.
Podries anar als Jocs Olímpics.

Mariona, 3 anys
Volia cantar l’himne del Barça com feien els seus germans
grans, que se’l saben de memòria:

—Una bandera a la setmana.

(L’himne diu «una bandera ens agermana».)

Dídac, 5 anys

—Mama, posem dibuixos? Poquets, valen ?... I em
connecto en el cap que intentaré no protestar massa
quan els tanquis.
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Jocs VULL ESMORZAR PETONS

Dídac, 5 anys

—Mare, tinc mal de cap. Però tinc una solució. M’ha
dit el meu amic fantasma que ell també en té, però que
s’estira al sofà mirant els dibuixos i li passa. Ho puc fer?
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Dídac, 5 anys

Dídac: Mama, per què al rosa l’amor s’hi posa?
Mare: És un rodolí, així rima... rosa, posa.
Dídac: No, però... Per què?
Mare: Oi que a les nenes els agrada molt el rosa i
sempre estan enamorades i diuen que tenen nòvio? Doncs
per això...
Dídac: Aaah, com la Vinyet, que diu que sóc el seu nòvio...
Mare: I què li dius, tu?
Dídac: Vinyeeet, que no sóc el teu nòvio, sóc el teu amic,
jolines.
Mare: Jolines ?
Dídac: Sí, jolines... Si no li dius jolines no para.

Clàudia, 5 anys

—Les que convido a la festa són amigues meves, però
ho sento si s’han de gastar diners en el regal.
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Jocs VULL ESMORZAR PETONS

Pau, 9 anys
Li agrada molt escriure a l’ordinador i diu:
—Mama, a veure si serà el meu heavy?! (volia dir
«hobby»).

Dídac, 5 anys

Mare: Dídac, quantes piscines has fet avui?
Dídac: Si només n’hi havia una!

Laia, 3 anys

—No sé fer aquest joc perquè és molt difàcil.

Jordi, 6 anys
«Anna, et vols casar amb mi? Sí, o no? Guapa Anna López».
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VULL ESMORZAR PETONS Jocs

Clàudia, 6 anys
La nena veu que el pare està escrivint un WhatsApp.

—Si us plau, pare, escriu-hi punt i final.

Aniol, 4 anys
Un dia, a Montserrat, mirant els nens de l’escolania:

—Per què van vestits de Skywalker?
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