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El dia 13
és el meu aniversari.
Cada any escric una llista
amb tots els regals que vull.
Aquest any els meus pares
han fet trampes.
M’han demanat
que hi escrigui coses
que no es puguin guardar.
Ells no ho saben,
però tinc una pila d’idees.
Són regals fantàstics!
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1
JO VAIG NÉIXER EL DIA 13
El dia 13 és el meu aniversari.
Algunes persones pensen
que el número 13 és lleig.
Perquè diuen que el 13 porta mala sort.
He preguntat què és la mala sort
perquè em sembla molt estrany.
Nena

—Mare, què és la mala sort?

Mare		

—És quan les coses
et surten malament.
Per exemple,
quan et vols menjar un gelat,
però tens mal de coll.
I, aquell dia,
els pares et prohibeixen
menjar gelat.
Això és tenir mala sort!
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Jo vaig néixer el dia 13.
Potser els meus pares van tenir mala sort.
Potser preferien tenir un nen
i jo soc una nena.
Pares

—No, filla, no vam tenir mala sort.
Ens vam alegrar molt de veure’t.
Ens vam posar molt contents
quan vam veure la teva cara.
Era una cara petita i rodona,
semblava una poma.
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El dia 13 és el meu aniversari
i rebré molts regals.
Cada any escric una llista
amb tots els regals que vull.
Començo a escriure la llista
molts dies abans del meu aniversari.
El meu aniversari és a l’estiu.
I començo la llista a l’hivern,
just després del dia de Reis.
Encara falten 7 mesos pel meu aniversari!
Els pares diuen que soc una pesada:
Pares

—No cal escriure
la llista d’aniversari
just després de reis.
És molt aviat!

Però jo ho faig.
M’agrada escriure la llista d’aniversari.
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