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________________________________________
PER SANT JORDI...
Cada mirada un pètal,
cada pètal un desig,
cada desig un petó,
cada petó una carícia,
cada carícia una frisança,
cada frisança un somni,
cada somni una rosa,
cada rosa una realitat.
Núria
........
Poncella de foc,
estoig de tendresa,
esclata, rebenta,
i digues arreu
que l’amor és viu.
Raül
........
Que l'amor és viu
al roig de la rosa,
en la sang del drac,
en els ulls que es busquen
dels prínceps amants,
i en tots els cors
que són catalans!!!
allan lee
........
Que són catalans
des de les arrels
que els uneix la sang
vessada amb escreix
- cavallers i dracs per fer de camps erms
una Pàtria en pau.
Carles Ferran
........
Una Pàtria en pau.
Això és el que necessita
El nostre cor avui,
Ara, i per sempre.
I els besos arran de llavis,
I l'amor que mogui cada
Esperit unànimement.
Contra dracs i reis
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I dèspotes que devorin
La nostra identitat.

Visca Catalunya!
Deòmises
.........
Dedicatòria
Desitjo que per sempre, sempre,
et resideixi un drac indomable al cor
capaç de sagnar per les ferides obertes
destil•lant fluïts d'on creixen flors enceses.
Espero que t'habiti el cos un cavaller viatger,
d'aquells que encara cerquen tresors i quimeres,
d'aquells que distingeixen sons, silencis i veus,
que s'enfronten a la por, els monstres i les feres.
Anhelo que et faci estatge una princesa al record
que et bressoli entre els seus braços les nits de vetlla,
que t'ofereixi somriures de neu, de foc, vellut i seda
mentre t'enfrontes a nous perills sens sentinelles.
Tant de bo trobis els mots que trenen la història,
per a què cap muralla et sigui límit ni frontera,
que et brollin cançons i versos des d'una memòria
que cap realitat pugui fer mai presonera.
Unaquimera
........
La nostra identitat
Ens ha reservat
Abrils catalans
de sangs vessades
dels dracs enemics
de les qatre barres

FELIÇ SANT JORDI!
Joan/Jimbielard
........
Tinc la sang de tinta.
Vull dir que voldria
tintar de paraules
les hores passades.
I el paper que talla
com una navalla,
em tatua al braç
una rosa blanca
que es bada quan dormo,
sembla desarmada.
Tan aviat em llevo
la flor està tancada,
traspuant color
en vermell mudada,
roja com les barres
que adornen l’ensenya
de la nostra pàtria.
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Que les nostres armes
i la nostra força
siguin les paraules.
Els records no es perden
els poemes els guarden!
VISCA CATALUNYA !!
bloodymaruja
........
i les felicitacions de ...
Nonna_Carme
La meva inspiració no és tan rica com la dels que em precedeixen però les meves paraules són ben sinceres.
BONA DIADA, estimada Núria !
Petonassos
i brins
Gràcies per les teves paraules...gràcies pel teu sentiment, Núria! Bona Diada!
ESTIMATS COMPANYS, aquest Sant Jordi ha estat esplèndid, hem creat unes poesies encadenades precioses ,
només pel gust de participar, ara a veure si ens engresquem amb la proposta d'en Carles Ferran.
ENDAVANT! ´
MOLTÍSSIMES GRÀCIES A TOTS !!
MIL PETONSSSSSSSSSS
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