
TOT O RES

Hola, em dic Alba, i avui us vull explicar una història que em va passar.

M'agradaria que aquest missatge arribés a tots els nens i nenes del món.

Tot va començar un inofensiu i fred 23 d'abril.

Jo era una nena normal, tenia molts amics i una família que m'estimava. La meva mare es 

passava les hores treballant per poder alimentar-me. Tots em deien que era afortunada 

per tenir una mare que feia tot el possible per mi. Però jo no ho creia.

Doncs, volia més coses, portar roba de marca, viure en una mansió gegant, sopar als 

restaurants més luxosos....

Sempre que li comentava a la mare que volia ser rica, em contestava el mateix:

«Hauries de deixar de pensar en el que no tens i aprofitar tot el que sí que tens»

Jo no li feia gens de cas, seguia envejant a les dones milionàries que sortien a la televisió.

Aleshores, va ocórrer una cosa EXTRAORDINÀRIA, però que ara només la recordo com 

un mal record: HAVIA GUANYAT LA LOTERIA!!!!!!

I el més estrany, és que era el primer bitllet que compràvem, el vaig demanar a la meva 

mare pel meu aniversari.

En aquell moment no m'ho podia creure, fins i tot vaig intentar de pessigar-me per veure si  

era un somni.... I, endevineu que??? Era real!!! Tot i que tenia el braç com un tomàquet 

(pel pessig), estava EMOCIONADÍSSIMA!!!

Ara podia portar roba de marca, viure en una mansió gegant, sopar als restaurants més 

luxosos.....El meu somni s'havia fet realitat.



Ho tenia tot, bé....Casi tot....

Al principi, la gent m'envejava per ser la més popular de l'escola, però cada vegada em 

miraven pitjor.

A poc a poc,  m'anava quedant sense amics,  entrava a la classe tot  presumint de les 

meves arracades noves i, els que abans havien sigut els meus amics, parlaven de mi a 

les meves esquenes, amb cara de fàstic....

Per tant, no desaprofitis el teu temps pensant en el que voldries tenir, aprofita el que tens, 

perquè en qualsevol moment, ho pots perdre.

ALBA RODRÍGUEZ


