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Benvolguts reis mags,
Em dic Laia i tinc 9 anys, i enguany m’he portat prou bé. Un poc regular a voltes, però
en general jo crec que bé. La veritat és que vos escric amb molts nervis. Resulta que una
xiqueta de l’escola m’ha dit que no existiu, que els regals els porten els pares i les
mares. Jo li ho he preguntat al papa i a la mama, i m’han dit que és mentida, però no
m’han sabut explicar perquè ells no escriuen carta i jo sí. Així que ja no sé a qui creure i
a qui no.
Per tot això fa molts dies què quasi no puc dormir, de tant pensar què demanarvos. I ja he rosegat dos llapissos sencers mentre ho pensava (espere que no ho compteu
com portar-me malament!). Perquè si no existiu donarà igual què vos demane. Però fins
ara sempre m’heu dut quasi tot el que volia. Bé, el tanc i la metralleta que vaig demanar
fa dos anys no me’ls vau portar, però quasi millor, perquè després vam fer aquell taller a
l’escola sobre joguets sense violència i haguera quedat fatal si haguera dit que tenia una
metralleta.
Al final, després de pensar-ho molt, i per si per alguna raó aquesta és l’última
carta que vos escric, he decidit no demanar-vos ni joguets, ni llibres ni res d’això. Si de
veritat sou mags crec que és millor aprofitar per demanar-vos el que desitge de veritat.
Vull poder seguir l’any que ve a l’equip de futbol sala del barri. Fins als deu
anys juguem junts xics i xiques, però l’any que ve ja només seguiran els xics perquè no
hi ha lliga femenina d’alevins i ja no ens deixen estar en els equips masculins. I jo vull
seguir jugant! Tots mesclats o en un equip de xiquetes només, però vull jugar! Si pot ser
de defensa, que és la posició que m’agrada més.
També vull que la mama em deixe tallar-me el monyo. Quan em fa trenes
m’agrada, però la melena solta que em fa dur els diumenges se m’omple de nucs i és
molt incòmoda per jugar. També vull que em deixen posar-me falda quan jo vulga. Hi
ha dies que em va bé, però quan anem a dinar a cals cosins no, perquè és molt incòmoda
per tirar-me pel tobogan que tenen al parc del davant.

També vos demane que el papa deixe d’arrufar el nas quan Quim, el meu germà
xicotet, demana apuntar-se a gimnàstica rítmica. Enguany l’han fet apuntar-se a karate,
que es fa a la sala del costat, però a ell el que li agrada és la rítmica. Per això a voltes
s’escapa de karate i va a mirar com entrenen, que si s’enteren el papa o la mama segur
que el castiguen. M’ho ha dit a mi només, i perquè el vaig pillar! Però és que no entenc
perquè no es pot apuntar al que ell vol.
Per al papa vull demanar un robot d’eixos que aspira la casa a soles, perquè els
dissabtes es passa molta estona amb la granera i l’aspirador i després no li queda temps
per jugar amb nosaltres, o diu que està massa cansat i es posa a mirar les motos o els
cotxes o el que posen a la tele i no ens fa ni cas. I per a la mama vull que li porteu una
faena nova que no haja d’acabar tant tard tots els dies a l’hospital, que quan arriba a
casa a voltes ja ens hem adormit, i que no haja de treballar els caps de setmana tampoc.
Tot això m’agradaria que m’ho portareu ja, i també sé algunes coses que vull per
a quan siga més gran. Sobretot vull tindre bones notes (jo estudiaré molt, us ho promet!)
per poder ser alguna cosa xula. Segurament bombera. O detectiva. La iaia em diu que he
de ser infermera com la mama, però això segur que no ho vull. M’ha dit que les xiques
no podem ser bomberes, però jo crec que és perquè li fa por que me’n faça, perquè jo en
vaig vore una a la tele un dia i sé que sí que n’hi han.
I crec que ja està.
Signat:
Laia
PS: Si heu de portar-me carbó com vau fer l’any passat, per favor que siga poquet i del
dolcet.

