ZER MESTRAL

Fòrmules per a acabar contes
* I van viure feliços tot menjant anissos, (i ens van donar molts
anissos).
* I vet ací un gat, i vet ací un gos, i vet ací el conte fos; i vet
ací un gos i vet ací un gat, i vet ací el conte acabat.
* El conte contat ja està acabat i per la xemeneia es puja al terrat.
* I catacric, catacrac, el conte s'ha acabat. I catacrac, catracric,
el conte ja està dit.
* I catacric, catacrac, el conte s'ha acabat, i turururururururut la
rabosa ha vingut i se l'ha emportat i ha passat per un forat i dintre
se l'ha quedat.
* I quiquiriquic, el conte ja està enllestit, i cacaracac, el conte ja
està acabat.
* I la rondalla és acabada amb un tall de cansalada, i aquí plantem
un soc per tornar-hi un altre cop.
* I aquest conte que ja he dit és per al més eixerit, i aquest conte
que hem contat és per al més espavilat. I serà el més eixerit el que
dirà primer quiquiriquic...
* I jo vaig venir per poder-t'ho dir i jo hi vaig anar per poder-t'ho
explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauries sabut.
* I conte contat ja està acabat; si no és mentida serà veritat.
* I tot això és tant cert com que tot el que és madur no és verd; i
tot aixó és tan segur com que tot el que és verd no és madur.
* I tot això és tan veritat com que la rondalla s'ha acabat. I si us
ha agradat bé, i si no, també.
* I tot això és tan veritat com si no hagués passat.
* I tot això que us he explicat ha passat i no ha passat. Si no ha
passat és mentida i si ha passat és veritat.
* Bé, i ara prou, que si us deia tot el que sé, un altre dia no us
podira explicar res.

