EL NEN QUE NO ES
RASPALLAVA LES
DENTS

“Vinga !, acaba de sopar i ves a dormir, i sobre tot
raspallat les dents, recorda el que t’ha dit el
dentista aquesta tarda...” li deien els pares d’en
Sergi, un nen com molts, que ja té algunes dents de
nen gran però encara n’hi queden moltes de llet.

En Sergi però es
una mica mandrós
a
l’hora
de
raspallar-se les
dents, i si no li
insisteixen, s’ en
oblida amb molta
facilitat. Aquell
dia, com molts,
tenia molta son i
va pensar “per un
dia que no ho faci
tampoc passarà
res ...” i tot
seguit s’ en va anar a dormir, però aquella nit va
tenir un somni molt especial...

Hi havia un vaixell blanc
que navegava pel mar ,
era molt estrany doncs
tenia forma de queixal,
amb tres llargs mastils
i
grans veles que
s’inflaven
tant aviat
com el vent començava
a bufar. Les ones
saltaven
contra
el
vaixell a mida que
corria mar enllà, i
darrera seu
anava
deixant una estela com
si fos una gran i llarga
cua .

En Sergi n’era el
capità, i tenia al
seu càrrec tota
una
colla
de
mariners
que
eren la seva
tripulació. Aquell
vaixell
anava
carregat de sacs
de llaminadures,
perquè al Sergi i
els seus mariners els hi agradaven molt: caramels,
xiclets, núvols de sucre, bombons de xocolata
blanca, i de xocolata amb llet, palotes, pegadolces, i
gominoles de moltes formes i colors.Allò era
impressionant, tots ells anaven menjant-ne a tot
hora, per això el terra del vaixell estava sempre ple
de molles i restes de xocolata etc.

Un bon dia, navegant per unes aigües cristal·lines ,
de sobta, el vigia va cridar: “Capità! Capità! Vaixell
pirata a la vista! Efectivament, en l’horitzó es
retallava la silueta fosca d’ un gran vaixell.

En Sergi
va
agafar el seu
llargavistes i va
mirar, la seva
cara va canviar
de cop en veure
la
bandera
d’aquell vaixell:
un caramel negre
amb dos ullals
corcats creuats a sota, era la bandera dels “pirates
trencadents” amb el seu capità al cap, el temible
Jack “Queixals Corcats ”un pirata cruel i dolent,
que li agradava destrossar quants vaixells es
creuessin al seu pas.

Jack Queixals Corcats,
era un home alt i molt
prim amb uns cabells
llargs i despentinats, i
la seva boca feia por de
tant bruta i deixada que
la tenia, els queixals els
tenia ben foradats per
tot arreu, i les dents
eren
grogues,
descarnades i pudentes
de no raspallar-se-les
mai.Com tot bon pirata,
duia una mascota sobre
l’espatlla, es tractava d’un magnífic exemplar de
lloro anomenat Esterptococus Mutants, igual que
uns bacteris capaços de fer càries a les dents.

En Jack Queixals
Corcats
semblava
tenir un especial
olfacte
per
les
llaminadures , per
això en acostar-se
al vaixell d’en Sergi,
se li va esmolar el
nas i va ordenar als
seus que posessin
rumb
sud-est,
direcció al vaixell
per atacar-lo
i
menjar-se tota la
seva càrrega.

En Sergi va fer un cop de timó per intentar fugir
d’aquell atac, però tot intent va ser envà , el vaixell
pirata cada vegada estava mes a prop, fins arribar a
tocar-tocar, moment que van aprofitar una trepa
de pirates trinxeraires i enganxosos per abordar al
vaixell d’en Sergi, agafant-se a les seves parets per
foradar-los i enfonsar-los.

Aleshores en Sergi
va recordar el que li
havia
dit
aquella
mateixa tarda ,el seu
dentista:
Calia
raspallar-se molt be
les
dents
per
escombrar així als
bacteris,
calia
no
deixar
restes
d’aliments per evitar
que la resta de bacteris se’ls mengin, i calia
reforçar les dents amb fluor.Tot seguit en Sergi i
els seus mariners, van agafar ràpidament unes
escombres com si fóssin raspalls de dents, i van
raspallar tot el vaixell, per fora per dintre i per
sobre, després van netejar totes les restes de
llaminadures i de xocolata que havien quedat.

Tot seguit van treure uns barrils de fluor i van
ruixar-ne be tots els racons del vaixell... mica en
mica els pirates trencadents anaven
marxant
perquè no podien enfonsar-lo.

Des d’aleshores va posar-se al màstil mes alt del
vaixell una bandera amb un queixal net i content

amb dos raspalls creuats a sota, i van anar per tots
els mars explicant als altres vaixells la importància
de raspallar-se cada dia les dents.

L’endemà quan en Sergi es va despertar, recordava
perfectament tot aquell estrany somni, i va
entendre que aquell vaixell d’en Sergi figurava les
seves dents, i els pirates figuraven aquells bacteris
que li havia explicat el seu dentista.

Al Sergi ja no li cal que ningú li digui “ ves a
raspallar-te les dents”, i els seus pares encuriosits
comenten:
- Quin canvi oi ?
- T’has fixat que hi porta enganxat a la jaqueta ?

- Sí, és una bandereta amb un queixal i dos raspalls
creuats.

