
JOCS FLORALS ESCOLARS 2017

TÍTOL:  El que conec de mi

PSEUDÒNIM: Juju

CATEGORIA: D

GÈNERE LITERARI:  Poesia

PENSAMENT

Qui ets? Tu ets aquell que em provoca el dubte,
Aquell que m'emplena les hores
amb aquells passats moments

i amb aquells que veig llunyans.
Tu ets aquell que em roba el son
amb la pregunta i el que passarà.
Tu ets, tu ets el que em fa pensar

IMAGINACIÓ
Qui ets? Tu ets aquella que es presenta a les nits
atrapant-me i canviant-me el que li diuen realitat.

Tu ets la que em fa ser una lluitadora
quan penso en l'endemà.

Tu ets la que em fa gaudir de les estrelles.
Tu ets la que em permet aïllar-me dels mals moments.

Tu em protegeixes del món en el qual visc.
Tu ets, tu ets la que em fa somiar

AMOR
Qui ets? Sé poques coses de tu.
Només sé que sempre estàs allà.

Que em fas passar els mals moments,
que a vegades has creat.

Encara no t'he sentit tot el que voldria
però sé que arribaràs i jo no et deixaré marxar.

Tu ets, tu ets el que em fa estimar.

MEMÒRIA
Qui ets? A tu t'enyoro i t'odio

Simplement em contradic perquè
tu ets la que em fa viatjar al passat que tant detesto

i al passat que tant estimo.
Tu ets el que em fa sentir enyorança

en recordar-me els bons temps
i el que em fa caure la llàgrima

quan em transportes al meu passat infern.
Tu ets, tu ets la que em fa recordar.

EMPRENYAMENT

Qui ets? Tu ets el que em defineix.
Ja sé que no et suporto.

Però sense tu no estic completa.
Tu ets el foc que fa que el meu cos funcioni

o també ets el que explotes i, a vegades fas mal;



però sense tu no puc viure. Jo et necessito i tu em necessites.
Que et sembla si fem les paus?

Perquè tu ets, tu ets el que em fa enfadar.

SENTIMENT
Qui ets? Tu ets el que més estimo.

Tu ets jo i jo sóc tu.
Tu ets el que em fa tirar endavant
i el que em dóna sentit a la vida.
Tu ets, tu ets el que em fa sentir

Sabeu qui sou? Sou el que conec de mi


