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Vet aquí que una vegada hi havia una nena que es deia Laia,
tenia 7 anys , era molt juganera, i li agradava molt anar amb
el seu germà gran, a jugar al mar, amb la sorra i les onades.
Feia temps que havien descobert un lloc , una cala amb la
sorra fina i amb roques i arbres , alguns, tan recargolats per
la força del vent, que semblava que ballessin.
La Laia estava molt contenta. Ella i el seu germà Miquel
,corrien dins de l'aigua ,buscaven petxines i es rebolcaven
per la sorra, sobretot quan arribava el capvespre que de
mica en mica , tant l'aigua com el cel es tornaven de color
roig.

Tot d'una, la Laia va mirar al seu entorn amb els ulls molt
oberts i va adonar-se que era al seu llit , amagada entre els
llençols .

Havia tingut un somni, un somni molt bonic que l'havia fet
sentir molt bé. I va cridar al Miquel per explicar-li.

Miquel !!!! Miquel !!!! , que pots venir?
Què vols Laia??

La Laia li va explicar el seu somni, i en Miquel li va dir que
ell també havia somiat el mateix.
La Laia i en Miquel es van quedar molt sorpresos d'haver
tingut el mateix somni i van anar corrent a l'habitació dels
seus pares a explicar-ho.

Pare !!!! , Mare !!!!!, sabeu que ens ha passat???
Tots dos hem tingut el mateix somni aquesta nit !!!!!
I els hi van explicar el somni.

Els pares van quedar també molt sorpresos que els seus
fills haguessin tingut el mateix somni. Van tenir una gran
idea i els van dir :
- Us agradaria anar a la platja del vostres somnis a
celebrar-ho ?
- Siiiii, visca !!!, van dir la Laia i el Miquel molt emocionats.
I així va ser com un diumenge la Laia, el Miquel i els seus
pares van passar un dia d'aventures a la platja. Van nedar
amunt i avall, van fer un gran castell de sorra i van acabar el
dia amb un pícnic boníssim a la vora del mar.
Ara tot sovint tornen a la platja que un dia van somiar i on
s'ho passen d'allò més bé !!!
I vet aquí un gos i vet aquí un gat aquesta bonica història
s'ha acabat.

