
LA CARTA DE SANT JORDI

Hola, X .

Soc el teu cor , i t’he de dir un munt de coses, que me les he estat guardant durant💖

molt de temps.

Per començar, sé que ets la persona més forta de tot el món mundial, i amb tu no pot ni

el virus , ni el príncep, ni el drac.

Per engegar, m'encanta que per moltes situacions difícils que hagis tingut, sempre els hi

treus un somriure a tots, i com a agraïment , avui que estàs vivint una situació difícil, et

vull treure un somriure a tu, perquè t’ho mereixes i molt .💕

No pateixis, que segur que d’aquesta te’n surts. Només has de ser una mica pacient , i

pensar en tota la sort que tens.

Sé que trobes a faltar els teus amics, familiars i  fins hi tot companys amb el quals

convivies, i gaudies gran part del teu temps  , aquell temps tan valuós, i especial.⏳

Però has de saber que encara que no estiguin amb tu, estan en mi.

Ells estan molt preocupats per tu, sincerament jo si fos un humà, també ho estaria,

perquè ets una persona tan meravellosa , tan especial, tan important, tan agradable,🥰

tan simpàtica , tan bonica , tan humil, i sobretot tan forta , que si hagués de donar una

medalla  a algú per ser una persona lluitadora i amable , no dubtaria ni mig segon en🏅

donar-te-la a tu, sí, tu mateixa, la persona que està llegint aquesta carta  .📜

No oblidis que sempre pots comptar amb mi, i si a vegades batego molt fort, és perquè

em sentis , i sobretot perquè et sentis .

La millor manera de lluitar és comptar amb tu mateix.

Atentament el teu petit cor.
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