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SIRIA

S’esforcen per no morir,
però alguns es queden pel camí.

Síria, país en guerra i destrossat,
la situació em fa pena,
però no vull pensar que estan acabats.

Cauen bombes als carrers
i famílies senceres moren sense pretext.

No hi ha menjar
ni res amb què es puguen alimentar.

Tot és foscor i soledat
i encara no ha finalitzat.

Si jo estiguera vivint ací,
no suportaria viure així.
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GERMANETA

Germaneta meua eres i seràs,
perquè de la mateixa sang ens hem criat.
Jo amb el monyo ondulat
tu amb el monyo llis i llarg.

Si ho ajuntem tot,
fem un cabell preciós.
Tu tens la cara més allargada,
jo la tinc més ovalada.

I si a algú no li agrada...
que faça mitja volta i se’n vaja.

Les dues al “Handbol” juguem,
i la nostra mirada li agrada a la gent.
Amb les pestanyes llargues i ulls marrons...
li fem front a tot!

I amb aquest poema et faig arribar,
el molt que et vull encara que em fas rabiar.

LUCIA GIRBÉS MEGÍAS
CEIP CASTELLAR-OLIVERAL
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ELS TEUS ULLS

Els teus ulls verds,
com el prat de primavera.

El teu somriure brillant,
com la llum de les estreles.

La teua cara preciosa,
com veure l’alba prop del mar.

Els teus sentiments forts,
com el nostre amor que perdurarà.

La teua mirada enlluernadora,
com un diamant.

I simplement tu ets més bonica,
que la joia més preciosa del món.

Sé que no rima molt,
però t’ho dic des del meu cor.
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LA POR

Les estreles pel
dia agafen retoladors
per poder pintar el cel
de tots els colors.

El que passa és que la
lluna se’ls ha avançat
i ella tot el cel
de color negre ha pintat.

Mentrestant entre
el silenci a la ciutat
no hi ha ningú al carrer
perquè tots dormint s’han quedat.
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VAIG MORIR PER LES ROSES

Em van mirar tristes
Les roses d’enguany
Van quedar plasmades
Als llibres d’antany.

Les roses van parlar
I jo les vaig manar callar
Per motius de l’hora
Que era molt tard.

A casa meva les vaig portar
Perquè em poguessin explicar
Fartes estaven d’estar allà
En un llibre poc interessant.

Començant el llibre
No entenia el perquè
El perquè de dir
A aquest llibre avorrit.

El llibre va resultar
Una vertadera obra d’art
Les roses m’aproparen
Un altre i més gran.

Enganxat a la lectura
De repte em vaig proposar
Llegir aquell llibrot
Que mai podria acabar.

Aquell dia, preciós dia
Jo recorde com si
Hagués passat aquest
Mateix bonic dia.

No puc negar
Que si veig un llibre
Em llance sense importar
Que em faça mal.

Sense importar l’hora
El dia o el Cap d’Any
Sense saber que
Pot després passar.

Ara sóc vell
Un pobre vell
Que poemes escric
Amb les negres dents.

Primer no sé d’ahir
Després no sé de tu
Finalment acabe sense
Records del món perdut.

PAU CERDÀ BECETE
IES LLUÍS VIVES
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OBRA MAESTRA DE LA NATURA

Primera foto,
les gavines tornen de la mar.
Segona foto,
les antenes es nodreixen amb pardals.
Tercera foto,
arriba l’aire i l’alé a humitat.
Quarta foto,
comencen ja a ressonar els timbals.

S’escolten els passos de la gent,
que s’afanya per arribar.
Sona l’inici de l’obra
i tot comença amb un bell ball.

La vida indefensa naix,
alhora que s’apaga la ciutat.
Baix la mirada innocent dels enamorats,
s’anuncia la coda:
arriba el final.

L’orquestra esclata.
El món s’atura.
La bellesa es precipita:
obra mestra de la natura.

ANDRÉS MORENO HAYA
IES CABANYAL
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CAIC

Caic sumit en un somni
Per poder veure’t després 
Després de molt temps
Desig abraçar 
Abraçar i no deixar 
No deixar de somniar-te
Només amb mirar-nos sabem
Sabem el que ens està passant
Tenim por 
Tenim por de no recordar
No recordar el passat i del futur
Del futur encara no creat.
Mireu-me als ulls i digues 
Digues-me què és el que veus
Necessito que em diguis la veritat,
Necessito que siguis sincer.
Això a estat un antic amor
O és un amor veritable?

BEGOÑA GARCIA COLOMER
IES FONT DE SANT LLUÍS
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JARDINS

No diré res,
no esperes cap cosa de mi,
ni un sol estímul sobre la pell,
com tens cura amb el teu jardí.

Deixa que balle tot sol,
que seguisca el seu camí,
que es perda en el soroll,
que trobe el seu amic.

Mentre jo, el taparé,
tant de bo, molt fort,
perquè no li passe res,
perquè no li plore el món.

I a tot això, el meu jardí,
on les roses molt roges,
on les paraules massa fines,
on tot és molèstia,
tot, menys el teu somriure.

SOFIA NAVARRO PASTOR
IES LLUÍS VIVES
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ONA FABRA CANO
IES BENLLIURE

Un dia vas,
i marxes
amb les mans buides
i el que és pitjor;
amb el cor, els records
i altres prou coses...
Coses que són
les que et mantenen ací.

La mare i jo ens mirem
i les nostres pestanyes cauen
com cau la nit,
cada dia més prompte.
Els sentiments
que tant guardes
et faran explotar
i sortiran volant per la finestra
de la gàbia que et reten.
Quan els vulgues fer tornar
perquè tu dius poc,
però sents molt fort,
nosaltres continuarem intentant
trencar el mur que t’impedeix
caminar.

Ací estem,
la mare i jo
troben-te a faltar.

Tu també t’enyores,
deixa de fugir de tu mateix
i seran les llàgrimes
les que marxen.
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CARTOGRAFIA DE LA NOSTÀLGIA

I
Els pardals són més feliços a Berlín.
Jo també ho seria, si no et trobés tant a faltar.
Recórrec carrers, ponts,
museus i exposicions,
que semblen no existir, i tu, que
si existeixes
et trobes a 1300 km de mi.
I encara et sento més propera que quan compartíem l’aire que respiràvem.

II
365 dies després de Berlín:

la pluja de Londres em recorda a tu,
i al teu caminar de puntetes sobre la vida,

pintant el meu somriure de colors inoblidables.
Recórrec nous carrers, i aquests també em recorden a tu.

Cada raconet que descobrisc,
empal·lideix al costat del record dels nostres dits entrellaçats.

Encara em pregunte com seria trepitjar aquesta ciutat
embolcada l’una en l’altra.

III
Els carrers de València m’acullen
amb els braços oberts.
Vaig voler fugir d’ells, pensant que encarnaven el teu record.
Ara sé que el teu record reptà sota la meua pell,
gravant-se a foc,
i que res ni ningú podran esborrar-lo, però també he aprés a viure amb ell,
igual que aprendré a viure sense tu.

CARMEN ABRIL GALOTTO
IES LLUÍS VIVES
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DESAMOR COMO UNA ROSA

Lentament et perdo,
com una rosa els pètals
passada la primavera.
Et veia com el sempre,
i ara ets passat.
A poc a poc, el meu cor
es fa més petit sense tu,
cada vegada és més trist,
cada vegada més ajupit.
Ets com la rosa de la primavera.
Però tota rosa té espines.
I aconseguires clavar-les dintre meu,
així en eixir, fou més dolorós.
Lentament et perdo,
com una rosa els pètals,
en acabar la primavera.
El meu cor és la rosa,
el nostre amor les espines,
la nostra història,
els pètals.

SERGI SENABRE CAMARASA
IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA


