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Llegiu atentament aquesta carta, i procureu entendre totes les coses que s’hi diuen.
Sr. jutge,
No doneu les culpes a ningú per la meua mort. Me’n vaig d’aquesta vall de llàgrimes
perquè no vull acabar boig. Ara explicaré per què.
Em vaig casar amb una viuda que tenia una filla. Mon pare, que també era viudo, es
va enamorar de la filla de la meua dona, i es va casar amb ella. De manera que la meua esposa
és la sogra de mon pare, i la meua fillastra es va convertir en la meua madrastra; per tant, mon
pare era el meu gendre.
Al cap de poc la meua fillastra tingué un xiquet, que va resultar ser el meu germà, ja
que era fill de mon pare; però al mateix temps era nét de la meua dona, o siga que jo sóc l’avi
del meu germà.
Temps després, la meua dona tingué també un xiquet. El meu fill, doncs, era cunyat
de mon pare i, al mateix temps, el meu oncle. Mon pare i el meu fill són germans, la meua
dona és la meua àvia perquè és la mare de mon pare i jo, com que sóc el pare de mon pare,
resulta que sóc avi de mi mateix i, per tant, el besavi del meu fill.
Me’n vaig d’aquest món perquè no sé qui sóc.
Un desgraciat.
Responeu aquestes preguntes, segons el text que acabeu de llegir.
1. L’emissor d’aquesta carta
q no arribà a casar-se.
q es casà amb una viuda.
q es casà amb la filla d’una viuda.
2. L’emissor d’aquesta carta ha decidit
q llevar-se la vida.
q anar-se’n a viure lluny.
q acceptar amb resignació la seua situació.
3. El receptor de la carta és
q un amic de l’emissor.
q l’administració de justícia.
q un jutge.
4. La intenció de la carta és
q acusar.
q disculpar.
q informar.

