
TRES DESITJOS 
En aquesta vida tinc tres desitjos, complicats de fer realitat, però no impossibles. 

Tothom té els seus desitjos i els seus somnis fantàstics, reals o increïbles que volen fer 

realitat, però que per por o timidesa del que diuen els altres no els fan volar. Sempre 

seran a la seva imaginació amb ganes de sortir, però no podran, perquè una força 

superior els frenarà. Els comentaris de les persones són sempre el que ens fan parar 

abans de fer alguna cosa, que t’estàs frissant per fer-la però, ja hi tornem a ser...  i 

potser allò que no tens gens de ganes de fer, ho faràs, per quedar bé, no per res més. 

Però la millor persona que podem ser, som nosaltres tal i com som, fent el que volem 

fer i sense fer el que no. Aquest és el meu primer desig, complicat, però no impossible 

si cada un de nosaltres aportem una mica. 

El segon, el segon és el que la majoria de gent desitja: la pau i l’amabilitat. Que 

s’acabin les guerres. Per què prefereixen fer-se mal que quedar-se amb un territori 

més o amb un territori menys? La gent pateix per culpa de les guerres, sobretot els 

refugiats. Per què no podem acollir els refugiats, què ens costa? A cas no hi ha prou 

cases i pobles per a ells?  Són persones igual que nosaltres, no perquè tinguin un color 

diferent els hem de tractar malament. T’agradaria ser un d’ells i que no et deixéssim 

entrar? A mi, no.  M’agradaria que tothom respectés a tothom i que ajudés els qui ho 

necessiten, potser un dia seràs tu qui necessiti l’ajuda i llavors, t’agradarà que t’ajudin. 

No veus que així tots podríem ser feliços.  

I l’últim, per què no podem ser estimats per tothom, sempre hi ha algú que odiem i 

que no el podem suportar, que el critiquem per banda i banda i tot i així no en tenim 

prou que li continuem tenint mania. No sé si mai arribarà un dia que totes les persones 

que coneguem ens caiguin bé, però això es complicat, ningú és perfecte i aquest és el 

problema que molta gent es pensa que si. Aquí comencen les desigualtats de tot.  

Aquests són els meus tres desitjos per fer un món millor. Seria un lloc on tothom 

pogués ser admirat, un lloc on tothom estés a gust, un lloc on el mal estés apartat ,un 

lloc etern per ser estimat al mirall de la felicitat, aquest seria el millor món. I els teus 

quins són? 
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