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EL LLIBRE MERAVELLÓS 

Tinc un llibre fet 
amb pètals de rosa, 
esquitxos de mar  
i olor de maduixa. 

 
Per fer lletres d'or, 

una papallona 
s'hi espolsa les ales, 
i el sol les dibuixa. 

 
Els dits blaus del cel 
hi escriuen les faules 

que cap ull humà 
sabria llegir. 

 
El vent me les conta; 
les sé de memòria! 

Me les conta el vent... 
o surten de mi?... 

Joana Raspall  
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ELS ANIMALS 
 

L’elefant  
tira endavant. 

El goril·la 
té un llacet lila. 

El cargol 
veu un esquirol. 

El cavall  
baixa a la vall. 

  Xènia Serra Trujillo 
   1r A primària 

 

 
 

AL BOSC 
 

L’esquirol i el cargol, 
cada nit, 

escolten un crit. 
 

Ai, aquest crit: 
cric, cric, cric,… 

Quin so més bonic! 
Deu ser d’un animal petit… 

   Valèria Fernández García 
    1r A primària 

 



6             SANT JORDI SANT JORDI SANT JORDI SANT JORDI SANT JORDI SANT JORDI  SANT JORDI 

 
LA GRAN FESTA 

 
La gran festa ja ha començat. 
Ja arriba la princesa i el drac, 
Sant Jordi amb el seu cavall 

a la seva torre ha arribat,  
a tothom saludant. 

 
El drac treu foc per la boca 

de vida ja n'hi queda ben poca. 
 

Tot el poble ara balla content 
i així la festa a Montblanc 
hem acabat aquest any. 
    Júlia Ollé Boronat 

     1r B primària 

 
 

ELS VESTITS 

 
N'hi ha de molts colors,  

per a noies i nenes. 
 

N'hi ha de vermells, grocs i taronges, 
de color lila, blau i negre. 

N'hi ha de roses, verds o marrons. 
 

Tots són molt bonics! 
M'agraden els vestits! 

En podem comprar  
a totes les botigues de les ciutats 

a les places i als mercats. 
    Mariam Ouald Alhadi 

     1r B primària 
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L’ELEFANT AL CIRC 
 

L’elefant és molt gran 
com un orangutan. 

Se’n va amb la pallassa  
que té cara de carabassa. 

 
És entremaliat, 

jo no l’he empipat; 
vol marxar al cim 

amb el seu amic Quim. 
 

Juga a futbol 
i marca un gol. 

I les línies  
són petites. 

 
L’elefant Manol 

s’assembla a un cargol, 
perquè tot i que és gran 

és súper elegant. 
Pol Cano Mut 
2n A primària 
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LA VELLA QUARESMA 
 

La Vella Quaresma 
té set cames. 

Camina que camina 
no es cansa mai. 

 
La Vella Quaresma 

porta un cistell 
i a dintre 

hi porta un anell. 
 
 

La Vella Quaresma 
porta sabates,  

compra i compra 
unes patates. 

 
La Vella Quaresma 

balla que balla,  
dóna trenta voltes 

i veu les coses tortes. 
Laia Vila Ferré 
2n A primària 
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SANT JORDI 
 

En un poble anomenat Montblanc 
hi vivia un cavaller tot blanc. 

Aquell cavaller valent 
un dia va ser lent. 

El cavaller es deia Sant Jordi, 
i tenia un amic que es deia Jordi. 

Sant Jordi va veure 
que la princesa en perill estava, 

va agafar el cavall, 
molt ràpid va arribar 

i la princesa va salvar. 
Jan Sancho Banús 

2n B primària 
 

 
 
 

PUJO I BAIXO 
 

Pujo, baixo, ai que em canso! 
rodo, rodo, ai que caic! 
Ai, ai, ai, no vull més 

que al final potser cauré. 
El dia ha començat  

amb gresca i xerinola 
que la princesa ha salvat 

i el drac per sempre ha matat. 
Alba Duch Lafuerza 

2n B primària 
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EL MILLOR GERMÀ DEL MÓN 

 

El meu germà és petitó 
i dolç com un bombó. 

 

Amb mi sempre vol jugar 
i totes les meves coses tocar. 

 

Encara que m’ho toqui tot, 
m’ho trenqui 

o em faci empipar, 
el millor germà del món 
per a mi sempre serà! 

Marc Solé Belmonte 
3r A primària 

LA MEVA GERMANETA 
 

Tinc una germaneta 
molt bufoneta.  

Maria és com l’anomenareu. 
Em segueix a tot arreu. 

 

Al supermercat es deixa anar 
i a tots ens fa espantar. 

És molt trapella 
i sempre en vol fer una de grossa. 

 

És petitona 
i ara ja espera la seva mona. 

És tan rebufoneta 
la meva Marieta. 

Abraçades i petons, 
dolços com el sucre i els bombons. 

 

Ai, la meva Marieta, 
me l’estimo tant! 

Núria Plana Sala 
3r A primària 
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EL RATPENAT 
 

El ratpenat és un mamífer volador 
negre com el carbó. 

Surt a la nit per caçar 
i ratolins poder menjar. 
Viu en una cova grossa 

propietat d’una ferotge óssa. 
Penjat dels peus dormint està 

perquè no li agrada dormir estirat. 
Qui sap si aquest ratpenat petit 

es convertirà algun dia 
en un vampir divertit i eixerit! 

    Òscar Cano Masip 
 3r B primària 

 

LA MEVA GATA TINA 
 

La meva gata Tina 
és molt espavilada,  

no li agrada la sardina 
ni tampoc la cansalada. 

Peluda i blanca com la neu,  
durant el dia només jeu. 

A la nit té ganes de jugar, 
em persegueix i em vol atrapar. 

Quan té la cua estarrufada 
si pot, et clava una queixalada. 

 

Sempre està vigilant 
i les orelles bellugant. 
Quan me’n vaig al llit 

se m’enfila al pit. 
 

És molt carinyosa 
i també molt mimosa. 

   Martina Oller Montalà 
   3r B primària 
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LA SENYORETA 

 

Sempre ens ensenyes coses, 
ens empenys a aprendre, 
no et canses mai de repetir les coses, 
“y” a classe tan bé t’expliques 
o fins i tot ens ho comuniques personalment, 
rius sempre i mai no estàs trista. 
Ets una professora que no ensenyes les dents i 
tens un caràcter únic i,  
a sobre, ets la nostra tutora! 

   Arnau Cardiel Descarrega 
   4t A  Primària 

EL LLIBRE 
 

M’alimentes la imaginació 
i ets la millor distracció. 

Si em deixen sense llibre 
no em sento gens lliure. 

Escriptora seré 
i amb el llibre jugaré. 

Màgic serà 
fins que volarà. 

Ell és la meva vida 
sense ell, jo no existiria. 

Les amistoses conversacions 
les meves amigues són. 

Les meves preferides  
són les fantasies. 

La màgia i l’aventura 
bonica també és. 

Quan ell desaparegui 
jo desapareixeré. 

   Alexandra Carp Pol 
   4t A  Primària 
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EL CEL  
 

El cel és molt bonic,  
tant de dia com de nit.  
M’agrada quan és blau 

perquè em recorda la pau.  
 

Si el cel es posa a plorar 
cau pluja sens parar.  
Vull una mica de sol  
i un cel ple de colors.  

 
El sol porta alegria  

i surto al jardí cada dia.  
M’agrada quan no fa vent, 

vaig a la platja rabent.  
 

El cel és molt bonic,  
tant de dia com de nit.  

Anna Gil Solorzano  
4t B primària  
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LA IMAGINACIÓ  

 

La imaginació és veritable,  
bonica i indesxifrable.  

Jo no puc evitar-la,  
sempre m’agrada portar-la. 

 

La imaginació mai no he perdut 
amb mi sempre l’he dut.  

Imaginant he estat content,  
feliç i somrient.  

 

No vull deixar mai d’imaginar, 
de sentir i de crear.  

La imaginació és el meu tresor. 
Imaginar, a mi, no em fa por.  

Joel Ferrer Torres  
4t B primària  

 
EL PRÍNCEP I LA PRINCESA 

 
Mentre a la princesa li volen els cabells, 

el príncep escriu una carta i li posa el segell. 
El príncep va de camí al palau 

i veu una noia amb els ulls blaus. 
Serà ella? Pensa, 

i la noia li dóna la mà. 
És la princesa, 

tan bella com tothom pensa. 
Li dóna la carta 

i la princesa es posa contenta, 
el príncep se n’alegra 
i s’atreveix a parlar. 

Al ball la convida 
i junts han ballat. 

   Marta Becerra Oliva 
5èA primària 
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EL MEU GOS 
 

El meu gos 
és molt estressant, 

perquè sempre està jugant. 
 

Li agrada anar a passejar 
per poder caminar. 

Els meus pares el van adoptar 
per no deixar-lo allà. 

 
Si se’m morís no sé què faria 

però a mi se me n’aniria l’alegria. 
A mi m’agrada molt, 

és la cosa que m’estimo més del món. 
Dúnia Andavert Martínez 

5èA primària 
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PENSAMENTS DEL COL·LEGI 
 

Vinga, Tonet, pensa. 
Vinga, vinga, tu ho faràs. 

 
 Ara sé què escriure, 

 tu ho escoltaràs. 
Molts deures ens manen 

i mai no s’acaben. 
Hi ha de tot: 

català, castellà, 
medi, mates,... 

I mai no s’acaben. 
 

Pensa, Tonet, vinga. 
Pensa, pensa, tu ho faràs. 

 
Molt bé Tonet, molt bé ja està. 

Ja ho has fet, has acabat! 
 

Ara ja he escrit, 
i tu ho has llegit. 

 
Tonet Amorín de Jesús  

5è B primària 
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EL MEU MALSON 
 

Tinc un malson. 
Estic sola. 

Sense pares, ni amics, ni família. 
Estic orbitant a l’espai. 

No hi ha Sol , ni estrelles... 
 

Tot d’una veig llumets! 
Són els familiars que ja no hi són. 

Em desperto d’aquest malson. 
 

L’endemà em torno a dormir, 
ja no hi ha perill. 

De sobte, tornen els llumets! 
No em desperto i ... els veig, 

Són aquí els meus avantpassats. 
Per a mi són molt estimats. 

Estan malalts, 
com els meus sentiments. 

 
En despertar, tinc por i m’amago. 

La meva amiga em troba. 
Estic trista i encongida. 

Ella m’anima. 
 

Ara estic contenta i molt alegre. 
Amb ella m’ho passo molt bé 

i sempre li ho agrairé.  
Maria Tosas Belencoso   

5è B primària 
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L’AMOR 

 
L’amor el pots tenir, però no viure. 

Viure amb el teu amor, 
l’amor de la teva vida. 
Vida amb sentiments, 
sentiments amb amor. 
L’amor amb bogeria. 

Sentiments amb els amics, 
amics de veritat. 

Veritat per un amor. 
Amor sincer per una nena, 

una nena que l’estimen. 
L’estimen amb bogeria. 
Bogeria per una nena. 

M’agrada l’amor!!! 
Sergi Llorach Lorente 

6è A primària 

 
LA TRISTESA 

 
La tristesa és un sentiment 

molt cruel, 
que no agrada a ningú. 

A vegades, aquest sentiment el tenim, 
i no es pot evitar. 

Quan penses en coses dolentes, 
o coses que et fan plorar. 

Ho has de superar, 
encara que sigui molt important. 

 
És dur d’afrontar 
aquest sentiment. 

És així, dur i angoixant. 
I quan no pots més, 
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plores i no ho pots evitar. 
Et surten llàgrimes... 

un munt de coses 
abans de plorar. 

Però sempre hem de ser més forts 
i deixar la tristesa 

apartada en un altre lloc. 
Construir una història nova: 

riure, ser alegres i  
aprofitar les coses bones 

que et dóna la vida. 
Ariadna Parés Lladó 

6è A primària 

 
EL FUTBOL 

 
Cada dia vaig al camp de futbol, 

practico i entreno per poder fer més d’un gol. 
 

Allà els meus amics i jo juguem, 
equips de cinc contra cinc formem 

però no passa res si perdem. 
 

El futbol és el meu esport preferit, 
hi jugaria dia i nit. 

 
El més important és participar 

i no cal sempre guanyar. 
Al final tots bé hem quedat 
i molt contents hem marxat. 

Roger Lagota Morales 
6è B primària 
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LA FRANCINA 
 

La Francina va anar a l’Argentina, 
no servia com a per ballarina 

i per això es va menjar una gelatina. 
 

Es va fer amiga de la Cristina 
i ella la va embrutar de farina, 

amb el sol es va cremar la retina 
tot i que portava una barretina. 

 
Tenia una gata que es deia Minina 

i una filla que es deia Martina. 
La Martina tenia una amiga, 

l’amiga es deia Carolina. 
 

Tenia una germana que es deia Jorgina, 
una gallina que es deia Marina 

i menjava cada dia una mandarina. 
Ja ho veus, tot rima!  

Max Vives Conesa 
6è B primària 
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LES PAPALLONES 
 

Mira-les, les papallones, 
com volen lliurement 

movent les ales com ones 
amb batec intermitent.  

 
Van de flor en flor  

a la recerca de la claror 
plenes de llum i color 

les papallones no tenen por.  
 

Són el millor senyal  
que s'apropa la primavera,  
temps de flors i d'ocellets  

i quan el cor s'esvera.  
Carla Molina Cañamero  

1rA ESO  

 
EL GAT  

 
És carinyós i bonic,  

però només vol menjar i dormir.  
És golafre i mandrós com ell sol,  

però la veritat és que es fa estimar molt.  
 

Hi ha moltes varietats de gats 
i també de molts colors,  

des dels negres i daurats 
fins als marrons i els blancs.  

 
Si mai pots tenir un gat 
et puc ben assegurar  
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que tens un amic genial 

per divertir-te i jugar. 
 

Els gats no es poden deixar sols 
perquè són molt i molt bons,  

és el millor company  
que mai et podràs trobar.  

Joan Arnau Jutglar Bonet 
1r A ESO  

 
 

LA FORMIGA PIGA  
 

Treballa i camina 
torna a carregar 

petita obrera  
quin tip de treballar 

per quan el fred arribi  
tinguin totes menjar.  

 
Cap aquí i cap allà  

vas collint molles de pa.  
Cap aquí i cap allà  
per tot arreu estan.  

La formiga Piga  
no deixa mai de treballar.  

Víctor Fernández Oller 
1r B ESO  

 
EL LLEÓ  

 
El gran rei de cabellera,  
el signe de la bellesa,  

que en aquest precís moment  
té la lleona corpresa.  
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No el molestis, sinó ell t'agredirà,  
fes ben bé el contrari 

i deixa'l anar 
i d'aquesta manera el seu cor guanyaràs.  

 
Rei de la selva és,  

també ho és de la sabana,  
si algú li porta la contrària 

el fa fora la contrada.  
Gerard Álvarez Lladó 

1r B ESO  
 

 
UNA CARTA PER A TU 

 
Ara que has marxat, vull que sàpigues el que et trobo a faltar. Ara que 
ja no hi ets, la vida s’ha apagat, és com un dia sense claror. 
 
De paraules me’n sobren, en tinc un grapat per dir-te, tot allò... que 
mai vam arribar a parlar. 
 
Recordo aquells moments viscuts, tan alegres i tan ràpidament 
perduts. Escrivint aquesta carta m’ha caigut una llàgrima, una 
llàgrima d’impotència, ràbia i tristesa. 
 
Ara em paro a pensar en aquells records tan especials en què tu 
estaves al meu costat; en què podíem passar hores i hores parlant i 
jugant. 
 
Mai no hauria pensat que ens deixessis tan aviat. Les petites estones 
que abans ens separaven, ara em semblen una eternitat. La distància 
m’ensenya que no sabem el que tenim fins que no ho perdem. 
Gràcies per cada bon moment que m’has fet passar. I espero mirant 
el cel, perquè allà dalt... potser algun dia ens tornarem a creuar. 

     Andrea Nadal Hurtado 
2n A ESO  
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L’ESTRELLA EN LA FOSCOR 

 
Una estrella en la foscor 

és com un dia de por. 
Avui plou fort, 

no serà el meu dia de sort. 
Obro la porta i el paraigua, 

surto... i em cau una gota d’aigua. 
Al carrer no hi ha gent, 

em crida algú, 
em giro i miro 

però no veig ningú.` 
Arribo a casa 

i algú em torna a cridar, 
torno a mirar 

i no veig ningú per allà. 
No entenc res, 

potser penso de més 
però si tinc l’orella com cal 

sento algú caminant per dalt. 
Estic plena de por i terror 

estic en un racó 
espantada una altra vegada 

sense saber com omplir-me de valor. 
Al final, l’escala vaig pujant 

amb un silenci constant. 
Cau una gota del sostre 

i veig un rostre. 
Són les persones que m’estimen 

encara que jo no ho entenc, 
em miren i es regiren, 
jo em sento malament. 

Llavors entenc que ells em cridaven 
per saber si jo els sentia, 

si els recordava, 
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si encara els estimava. 
Ja no hi són, 

però sí que són vius els sentiments,  
ells sempre estaran presents 

en els meus pensaments. 
Cada record, 

cada pensament d’amor... 
és una estrella en la foscor. 

Nídia Rodríguez Solé 
 2n A ESO  

 

 
 
 

EL MOMENT JUST 
 

El moment just  
arriba sense avís. 
tot el que passa 

et torna, et passa 
et queda constància. 

 

Un petit moment 
si ets conscient 

t’agradarà encara més. 
Tot és millor. 

 

Un petit segon 
et pot marcar per sempre 

si t’agrada potser t’encanta 
i en un segon tot canvia. 

    Glòria Requena Martínez 
2n B ESO  
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INNOCÈNCIA PERDUDA 

 

Mentre els anys van passant 
perdem aquella qualitat de l’infant. 

La innocència queda atrapada 
i en un racó insòlit amagada. 

 

Un dia despertem 
i ràpidament ens adonem 

que nosaltres mateixos la vam apartar 
de la nostra vida, sense pensar. 

 

Llavors ens esforcem 
per tornar-li a donar vida 
esperant que arribi el dia 

de recuperar-la amb alegria. 
    Laia Anguera Duch  

2n B  ESO  

 
SANT JORDI 

 
Les roses brillen, 

els llibres els nens fullegen 
i no els deixen de comprar. 

 
La princesa d’aquest regne desolat 

sospira aquí i allà. 
 

El drac fumeja  
i respiro tot el fum. 
Ha arribat l’hora, 

la princesa ha de marxar. 
 

No ploris no, ha de ser així. 
Ara dona forta has de ser. 

Confia en ell, 
ell et salvarà. 
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Sant Jordi ja ha arribat, 
aquí està. 

El drac, Sant Jordi matarà, 
  la princesa salvarà 
i una rosa li regalarà. 

Anton Miquel Bella 
3r A ESO  

 
ELL 

 

No podia controlar els meus sentiments, 
i el tenia sempre en els meus pensaments. 

El veia cada dia i,  
quan les nostres mirades coincidien, 

el que passava al nostre voltant 
esdevenia gens important. 

 

No parlàvem sovint, 
però quan ho fèiem tot tenia sentit. 

 

Miro enrere i veig com hem canviat, 
potser tot això no és el que havíem pensat. 

Et tinc sempre al meu cap, 
potser aquest, és un somni que encara no ha acabat. 

Nerea Curcó Martínez 
3r A ESO  

 

AQUEST POEMA… 
 

Aquest poema t’escriuré 
i el meu cor et donaré. 

Aquest poema et farà somriure 
i no et traurà les ganes de viure. 

 

Només trobaré la felicitat 
si puc tenir-te al meu costat. 

Amb tu totes les nits somniaré 
perquè a totes hores en tu pensaré. 
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Ets la llum en la foscor 
Ets el consol en el plor 

Aquest poema recordaré  
perquè amb mi sempre et portaré. 

Joel Pedraza Chamizo 
3r B ESO 

 
SENTIMENTS 

Ara estic passant pel davant i, com sempre, està treballant. No sé 

perquè, encara, però el meu cor està bategant; miro cap als meus 

peus i m’adono que no estic caminant. Cada nit quan em fico al llit, 

l’única cosa que faig és recordar. Recordo les seves paraules, els 

meus sentiments... I no és que estigui lluny, passo un carrer i estic 

tan a la vora seu. Em quedo contemplant el seu portal, i de cop, veig 

que baixa, però no sol com abans, sinó de la mà d’algú altre. Aquella 

no és la meva mà... Noto com el cor se’m fon; se’m trenca en mil 

bocins. Em mira, indiferent, i és ara quan m’adono que no sap res. No 

sap res dels meus sentiments, dels meus desitjos. En el més profund 

del meu cor he d’admetre que no és per a mi.... els nostres camins no 

podran anar junts. Potser algun encreuament, però seran dues vies 

paral·leles de dos trens que mai no han sortit junts. Ara només desitjo 

guarir el meu cor, cicatritzar les ferides que tot just ara s’acaben 

d’obrir. Desitjo trobar algú que em faci feliç. 

Kike Alfonso Egea 
3r B ESO 
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LLÀGRIMES 
 

Les onades es panseixen als meus peus, 
deixant-los humits, amb gotes que  

desapareixen a la sorra sent oblidades. 
 

Observo les onades, cadascuna d’elles; 
creixen i decreixen; el seu camí és curt. 

Arriben a tocar-me però no a abraçar-me. 
 

Tanco els ulls i els records ataquen amb   
imatges i paraules, una darrera de l’altra 

que aconsegueixen encongir-me. 
 

El mar em crida, sento l’impuls  
de ser com ell, fluir com ell. 

Però no t’adones que ja no ets com ell. 
 

Notes humides les teves galtes,  
però saps que no és per l’aigua del mar, 

saps que els records han guanyat. 
 

Obro els ulls i la bellesa del sol i les onades 
 m’enlluernen. M’han promès que no diran res . 
I això acaba sent un record més per no oblidar. 

     
Laura Jiménez Agramunt 

4t ESO A 
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TRENCADA  

 

Estic trencada, m’escoltes?  
He estat cega durant tot aquest temps.  

El meu amor per tu ja no hi és,  
encara que mai no t’oblidaré, sents?  

 
No em puc creure com l’amor es pot convertir en odi 

tan fàcilment, en un instant... 
Llàgrimes que em cauen galtes avall 

com un riu que volta el món.  
 

Els nostres petons s’esborren en el no res,  
en un record ara inexistent.  
Ja sé que no puc fer-hi res,  

no pots donar-ho tot per algú sense sentiments.  
 

Sé que a tu tot això no t’importa,  
només vaig ser un joguet per a tu,  

un petit vaixell que arriba a port 
molt trist i molt sol.  

 
Mai no m’havia sentit així,  

em feies riure, saltar, ballar i, sobretot, viure.  
Ara, però, m’ho has pres tot.  
No tornaré a ser mai més jo.  

 
Esgotada de tot, em sento traïda,  

sense ganes de res.  
Sentir que respires, però que no hi ets.  

Estar abandonada per un amor no correspost.  
 

Tot i així, has de seguir endavant,  
buscar algú que t’estimi i et valori.  

Ningú no et pot treure el teu encant,  
ni pots deixar que t’abandoni.  
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Però no tot s’acaba aquí,  
ell sempre restarà al meu cor.  

Segueix el teu camí,  
i espero que algun dia s’esvaeixi tot aquest dolor... 

M Candela Bonet Corral 
4t A ESO 

 
 

EL SEU MILLOR SANT JORDI 
 
Allí estaven, els dos, sols, l’un al costat de l’altre. Asseguts en un 

banc vora el mar. Un mar tranquil d’ones suaus i olor de terra 

mullada. Tot plegat, molt romàntic. Es van mirar. Ell li va donar la mà i 

ella la hi va estrènyer suaument entrelligant els seus dits amb els 

d’ell. Una dolça brisa feia moure delicadament els seus cabells. Ell els 

hi posava bé. Somrigueren. Es van posar vermells i abaixaren els 

ulls. Una estona eterna de silenci i els seus cors s’acceleraven. Es 

tornaren a mirar fixament. Ell no volia espifiar-la. El cor cada cop li 

bategava més ràpid. No sabia com ella respondria, però no s’ho va 

pensar i tragué una rosa. La hi donà. A ella, li brillaren els ulls. No 

sabia què fer. Va olorar la rosa i en separar-la del seu nas, va veure 

quelcom que brillava entre els pètals. El que va passar a partir 

d’aquell instant, va quedar entre ells.  

 Emma Urdi Agrafojo 

4t B ESO  
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GRÀCIES 
 

I només és això? Doncs, gràcies. Gràcies per demostrar-me que no 

ets la persona que em pensava i que fas creure als altres que ets. 

Gràcies per confondre tant, perquè quan jo estava segura de qui era, 

arribes tu i fas que em perdi. Gràcies per fer-me creure en tu, per fer-

me pensar que mai no em fallaries. Gràcies per fer-me viure tants 

bons moments, per fer-me sentir coses que mai no havia sentit 

abans, per fer-me veure la vida amb uns altres ulls. Gràcies per fer-

me riure tant, per fer-me feliç. Gràcies per estimar-me, perquè sé que 

ho feies, i que encara ho fas. Creu-me, creu-me que jo encara 

t’estimo. Però, sobretot, moltes gràcies per deixar-me conèixer l’altra 

part de tu, la que no agrada. La que em va fer sentir especial. 

Agraeixo que existeixis, malgrat que em faci mal; agraeixo que 

existeixis, i deixa de dir ja tot el que hauríem pogut haver estat i no 

som. Gràcies.  

Luz Ángela Villamizar Blanco 
4t B ESO  

 


