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Hi havia una vegada una nena

que vivia en un país llunyà,

tan sols volia fer amics

i fer-se estimar.
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Vivia amb el seu pare

    i es deia Aada.

        Abans era una nena feliç,

            però ara se sentia apenada.
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Havia passat una mala època,

havia hagut de canviar de ciutat,

començar en una escola nova

i plantar cara a l’adversitat.

Se li havia mort l’àvia

i el pare estava a l’atur.

L’Aada intentava no plorar

pensant en el futur.
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  tenia
 una

follet
per sempre mes.

´Perque l,Aada

que l,acompanyaria
´

Però aquesta no és una història trista,

de veritat que no ho és.
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La follet vivia

a casa de l’Aada

i als cabells hi tenia la Maarta,

una ratolina que adorava.

La follet dormia

a sota el llit de l’Aada

i la nena es refiava

de tot el que

li explicava.
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       A qualsevol lloc l

               parlava autenticament.

      i en qualsevol moment      la Follet de la Veritat tan sols
´

Mira...
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Com els gats,
que fan meu,

parlar
sinceritat.

i
muuu,les vaques, que fan

la Follet de
la Veritat havia de

sempre amb

T_10292480_La follet de la veritat va a l'escola.indd   13 25/1/22   11:24



14

L’Aada estava encantada

de tenir una amiga així.

Esperava que aquesta amistat

no arribés mai a la fi.
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