
I LA SYFORA

Fa molt de temps a l'any mil set-cents i pico una nena estimada pel seu poble anomenada 
Syfora filla dels reis de Turquia, va desaparèixer amb una fortuna de mil quatre-centes 
cinquanta pessetes és a dir, que quan la Syfora complís 18 anys heretaria tota aquesta 
fortuna.

Justament quan la Syfora va complir 16 anys els pares li van anunciar una terrible notícia:

Pares- Quan facis 17 anys et casaràs amb el califa d'Istanbul i quan tinguis 18 anys tu i el 
teu futur marit heretareu per parts la teva fortuna .

Syfora- Però pare tu ja saps que aquest tipus de tradicions no són les correctes, us 
demano de tot cor que t'ho tornis a pensar  si us plau.

Pares- No, ja ho hem decidit que et casaràs amb el califa d'Istanbul  i no hi ha res més 
que t'hem de comunicar.

Syfora- D'acord em casaré el dia 30 de febrer .

Pares- 30 de febrer??... No vols dir l'1 de març.

Syfora- Si l'1 de març «els pares no ·saben que el dia 1 de març jo m'escapare»

Pares- D'acord ens veiem després.

Aleshores el califa d'Istanbul va arribar a casa de la Syfora per poder parlar i per conèixer-
la mes bé. Va anar a la seva habitació i li volia demanar que s'escapessin però el que no 
s'imaginava era que no hi hauria ningú a la habitació.

Llavors va recórrer tot el palau en busca de la princesa, però no la va trobar. 

A continuació quan va deixar de buscar perquè es va cansar va anar a la sala d'estar a 
descansar i en mig del sofà es va trobar una carta que deia "Quan miraràs a dalt al cel 
veuràs moltes estrelles" que en aquella època significava que la persona que havia escrit 
aquella carta s'havia escapat, és a dir, LA PRINCESA HA DESPAREGUT !!!!

El califa es va desmaiar, el pare va anar a fumar pipa (el pare marxa a fumar pipa per 
desestresar-se) i la mare també es va desmaiar, quin desastre!!!

MENTRESTANT AMB LA SYFORA...

Syfora- « D'acord, m'he escapat de casa, no tinc on anar i molt més important no tinc en 
qui confiar.

- Si vols et puc ajudar...???

Syfora- Qui ets on ets??

- Voldràs dir qui som???

Syfora- Però què?

-  Som la teva consciència és a dir som els teus sentiments, gustos, entre altres coses.



Syfora- D'acord... què em voleu dir?

Sentiments- Torna a casa o passaran les conseqüències.

Syfora- Quines?

Sentiments- Si vols poder viatjar al futur i així sabràs que és es el que passarà si  no 
tornes  a casa teva

EN EL FUTUR...

Syfora- On som??

Sentimets- Aquesta és la teva casa malgrat els d'Istanbul van pensar que la teva família i 
tu no volíeu casar-vos amb el califa d'Istanbul, i van iniciar una guerra amb més de 100 
morts.... i que dius tornaràs per evitar tot aquest massacre?

Syfora- D'acord tornaré...

Sentiments- D'acord

Syfora- D'acord fem un tracte

Sentiments- Depén...

Syfora- Jo tornaré però NO em casaré.

Sentiments- Llavors... que faràs!

Syfora- Viure aventures salvatges

I així va ser va tornar a la seva casa, la seva religió i ella va marxar a viure les seves 
aventures.

ACTUALMENT...

La Syfora està casada amb el seu marit Boran, i té tres fills dos nenes i un nen ( Boran no 
és el califa d'Istanbul)

Syfora- Nens voleu que us expliqui la meva història?

Nens- SIIIII

Syfora- Fa molt de temps a l'any mil set cents i pico...

ROXADI
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