
Paraules per felicitar el Nadal: 
 

Algunes persones miren el món i diuen: Per què? Altres miren al món i 
diuen: Per què no? 

     -George Bernard Shaw- 
 
He  vist  la FELICITAT i  m’ha  dit que anava a casa teva. Li he demanat que passés a buscar 
també la SALUT i l’AMOR per fer-te companyia. Tracta’ls bé, que van de part meva. Feliç 
2015! 
 
 
Si tens un somni incomplert, tindràs un objectiu per assolir. La felicitat és la barreja de 
somnis i realitats. Que el 2015 multipliqui la teva capacitat per somiar. 
 
La felicitat és fer el que es desitja i desitjar el que es fa. No somiïs la teva vida, viu els teus 
somnis. Feliç Any Nou! 
 
Que mai us falti un somni pel qual lluitar, un projecte que realitzar, alguna cosa per 
aprendre, un lloc on anar i algú a qui estimar. Bones festes i bon any! 
 
Volia enviar-te alguna cosa especial per aquest Nadal, però tinc un problema ... No sé com 
embolicar una abraçada i un petó! Feliç 2015 
 

Que en aquestes festes la màgia sigui el teu millor vestit, el teu somriure 
el millor regal, els teus ulls el millor destí i la teva felicitat el meu desig, 
Bon Nadal! 

Amb tot el meu apreci t'envio la recepta del Nadal: ajuntem varies mides 
d'il·lusió, un pessic d'amistat i un gest d'amor. Ho posem tot al forn amb 
paciència. Ho emboliquem amb riures, llums i cançons. I finalment, ho 
oferim amb el cor. 

Aquest Nadal et volia envia alguna cosa divertida, dolça, salvatge, eròtica i 
molt entretinguda... però em sap greu, no entro per la pantalla...: Bon 
Nadal! 

Et volia enviar alguna cosa molt especial per aquest Nadal... però he tingut 
un problema: com puc embolicar una abraçada i un petó? Bon Nadal! 



Que aquestes festes estiguin embolicades amb el paper de la felicitat i 
lligades amb la cinta de l'amor perquè perdurin per tot aquest nou any. 

Fins que no sens la veritable alegria del Nadal, no existeix. Tota la resta és 
pura aparença, simples adorns. Perquè no són els adorns ni és la neu. 
Perquè no és l'arbre, ni la xemeneia. Perquè el Nadal és l'escalfor que 
torna al cor de les persones, la generositat de compartir aquestes dates 
amb els altres i l'esperança de seguir endavant... bon Nadal! 

Potser el millor adorn de Nadal és un somriure, jo te'n envio un.  

No existeix el Nadal ideal, tan sols el Nadal que tu mateix decideixis crear 
com a reflex dels seus valors, desitjos, amors i tradicions. (Bill McKibben) 

Beneïda sigui la data que uneix al món en una conspiració d'amor. 
(Hamilton Wright Mabi) 

El Nadal no és una data... és un estat de la ment. (Mary Ellen Chase) 

El Nadal no és un moment ni una estació, sinó un estat de la ment. Valorar 
la pau i la generositat i tenir mercè és comprendre el vertader significat 
del Nadal. (Calvin Coolidge) 

Què és el Nadal? és la tendresa del passat, el valor del present i 
l'esperança del futur. És el desig més sincer que cada tassa es desbordi 
amb benediccions riques i eternes, i que cada camí ens porti a la pau. 
(Agnes M. Pharo) 

Ve cada any i vindrà sempre. I amb el Nadal venen els records i les 
costums. Aquests records quotidians i humils als que totes les mares 
s'aferren, com la Verge María, als racons secrets del seu cor. (Marjorie 
Holmes) 

Encara que es perdin altres coses al llarg dels anys, mantinguem el Nadal 
com alguna cosa brillant... retornem a la nostra fe infantil. (Grace Noll 
Crowell) 

El Nadal! La pròpia paraula omple els nostres cors d'alegria. No importa 
témer a les preses, les llistes de regals nadalencs i les felicitacions que ens 
queden per fer. Quan arribi el dia de Nadal, ens vindrà la mateixa escalfor 
que sentíem quan érem tan sols uns nens, la mateixa escalfor que abraça 
el nostre cor i la nostra llar. (Joan Winmill Brown) 



Tant debò poguéssim posar l'esperit nadalenc en gerres i obrir-ne una 
cada mes de l'any. (Harlan Miller) 

El nadal... no és un esdeveniment sinó una part de la pròpia llar que 
cadascú porta sempre al seu cor. (Freya Stark) 

Un Bon Nadal és el que fa que recordem les il·lusions de la nostra infància, 
li recordem a l'avi les alegries de la seva joventut i transportem al viatger a 
la seva xemeneia i dolça llar! (Charles Dickens)  

 
SMS 

Per Nadal: felicitat, per Any Nou: prosperitat, i per sempre: la nostra 
amistat. Bon any nou! 

Sóc Melsior, estic de copes amb aquell parell. La cosa se'ns n'ha anat de 
les mans, així que no esperis regals aquest Nadal. Bones festes! 
 
En aquestes dates volia enviar-te quelcom una mica graciós... increïble... 
tendre... sexy... dolç i molt entretingut. Però ho sento, jo no entro per la 
pantalla. BON ANY!! 
 
Bon Any! Sé que és d'hora però conec tanta gent rica, maca i sexy que 
començo pels pobrets, desgraciadets, alcohòlics i degenerats. Feliç any! 
 
Després de 365 dies et torno a recordar. Ets al meu mòbil, però no sé qui 
ets. Feliç any. 
 
Aquest any havia pensat felicitar només la gent que em cau bé i és 
important en la meva vida, però al final us enviaré missatges als de 
sempre... Bon Nadal. 
 
La policia busca una persona maca, sexy, carismàtica i increïblement bona 
al llit. Tu, clar, estàs segur, però jo..., on m'amago? Bon Nadal i feliç any 
nou! 

Aquest any només felicitaré la gent que realment m'importa. Aquells que 
quan cerques a l'agenda del mòbil i llegeixes el seu nom se t'escapa una 
somriure. Bon Any Nou. 



Et passes la vida esperant que passi alguna cosa i al final l'únic que passa 
és la vida... En aquest nou any no esperis, fes que passi!! Feliç any! 
 
En néixer, Déu em va donar a elegir entre estar boníssim/a o tenir bona 
memòria, així que perdona si ja et vaig felicitar el Nadal. 

En fer Déu el repartiment d'habilitats, em va donar a elegir entre estimar 
els meus amics i tenir bona memòria, així que Feliç Setmana Santa i Feliç 
1832. 

Tanca els ulls, pensa en tot el que et va fer somriure l'any que acaba i 
oblida't de les altres coses... Tant de bo aquests somriures se't 
multipliquin per 2015. Bon Any. 

Hi ha 2 dies a l'any sobre els quals no pots fer res: AHIR I DEMÀ: només 
avui podràs perdonar, somriure, somiar, estimar, sentir... Feliç any nou!! 

La felicitat és fer el que es desitja i desitjar el que es fa. No somiïs la teva 
vida, viu els teus somnis. Feliç any nou! 

Boikot als sms nadalencs! Passa-ho! 
 
Els amics són com els radars de la guàrdia civil: encara que no els vegis hi 
són! 
 
Que mai et manqui l´amor... i si no, ja saps on trobar-me. Feliç Any! 

 


