En Merlí va de viatge
Vet aquí que una vegada en un mar molt tranquil hi havia un peix. Un peix que es deia Merlí,
era petitet i de color verd, també era amable i tranquil.
Doncs un dia d’estiu en Merlí i la seva mare, na Carlota, van anar de vacances a un altre mar.
I si ara eren al mar Tuc, van anar al mar Toc, un mar molt diferent del seu, ja que allà el corrent
era molt més fort.
El viatge va ser molt divertit. Hi van anar amb l’autobús submarí, un autobús que era una
balena!
Cada dos per tres la balena Tina, l’autobús, treia un raig d’aigua i en Merlí i na Carlota sortien
disparats pels aires, o pels mars.
Bé, quan van arribar al mar Toc els dos peixets es van quedar bocabadats, allà els peixos no
calia que moguessin les aletes, el corrent se’ls emportava.
De sobte quan en Merlí i la seva mare estaven passejant va passar un corrent d’aigua tan fort
que se’ls va emportar lluny d’on eren, s’havien perdut!
Van mirar pels voltants per veure si veien algú però només van veure un dofí en la llunyària.
Però no van tenir temps de cridar-lo, que van veure que s’estaven descolorint!
Van fregar-se les escates per veure si era brutícia, però no va funcionar, el color no els tornava.
Per què els devia passar això?
Havien de trobar algú que els ajudés.
Van córrer cap a la parada del bus amb què havien vingut, fins que hi van arribar.
Allà van trobar un peixet molt eixerit que els va dir que havien de tornar al seu mar.
I que allò els passava perquè no estaven acostumats a l’aigua del mar Toc. Tant aviat com va
arribar la Tina hi van pujar i van tornar al seu mar.
Quan van arribar al seu mar, els va tornar el color i es van posar molt contents.
I mar visitat, color tornat.
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