La vida
La vida,

La vida,

què és la vida?

què és la vida?

La vida és mirar el cel

És estar tranquil

i observar els ocells;

i mirar les estrelles.

és recordar

Són les gotes de pluja

quelcom que has oblidat.

que et mullen els mitjons.

La vida,
què és la vida?

La vida,

És creure

què és la vida?

en coses impossibles.

És obrir amb la clau

És estirar-se a l’herba

la porta de la felicitat.

i notar el vent a la cara.

És mirar impacientment
el calendari interminable.

La vida,
què és la vida?

La vida,

És olorar mil roselles

la vida és com és.

en una sola flor;

Ens agradi o no,

és que et caigui

fent qualsevol cosa,

la neu al front.

la vida seguirà sent així.

Aina Autet
5è de Primària

El temps
El temps diuen que és or i riqueses.
El temps és invisible,
com un petit floc de neu
que va caient amb delicades per l’eternitat.
El temps és com una cova pregona
a la que nosaltres no podem accedir.
És la durada de les coses,
però no és un objecte,
ni tampoc una emoció,
va passant contínuament,
cada instant de la vida.
És silenciós com si s’hagués perdut
entre l’arbrada fosca d’un bosc espès.
No té forma ni color,
però tots sabem que existeix.
El temps és molt precís com si
una goteta d’aigua anés regalimant
per la boca d’una font.
És imparable, és el requisit
de no aturar-se mai.

Eudald Sarramia
5è de Primària

Aquesta foto de

El meu cavall i jo
L’Inel i jo passegem pel bosc,
contemplem el camps i també l’horitzó.
El sol que ens escalfa, calent, espès, ataronjat...,
ens il·lumina el llarg camí.
La sorra del terra
s’aixeca quan l’Inel camina.
L’aigua del bassals
esquitxa el meu cavall i la muntura.
L’Inel és de color castany,
la crin negra,
porta unes ferradures grans, dures
i amb un to brillant.
L’Inel és molt golafre,
li agrada menjar pomes i pastanagues,
també és fort i valent i espantadís.
Li agrada que el toqui,
que li doni de menjar quan l’acabo de muntar;
A vegades quan el raspallo es mou,
però sé que és per les mosques.
Quan saltem, toquem els núvols
i ens ho passem genial.

Mariona Clapés
5è de Primària

Grans records
Jo m’estimava l’àvia,
aquelles històries que m’explicava...
Les nits de Nadal que em donava,
no les oblidaré mai.

Tu eres l’alegria,
l’alegria i el sentiment,
amb petons i abraçades
sabia que m’estimaves.

Les desgràcies al món passen,
vas marxar a un món diferent,
ja no et tronaré a veure
permanentment.

Per molt que no estiguis,
sempre tindràs lloc al meu cor.
Jo et recordaré per sempre
com la millor àvia del món.
Marc Marcos
5è de Primària

La poesia
Una poesia
no és fàcil d’escriure,
s’ha d’expressar el teu cor,
la teva manera de viure.

Escriure una poesia
és desfer-se de les penes,
és deixar una part teva
i expressar-te de debò.

Una poesia
no és qualsevol cosa,
és un text
que expressa sentiments.

Una poesia
és allò que et remou,
una petita emoció
que et fa reflexionar.

Et fa veure
les petites coses
des d’un punt de vista
molt especial.
Marc Fernández
5è de Primària

