
                                                                                                                               
 

                                                               
Poesia 
                                                               
Non bis in 
idem 

 

Dona 

 

Altre cop s’escapen les notes del calaix, 

i els camins s’entrecreuen en solitud. 

Per no saber dir el que xiuxiuejo amb cap baix, 

i innecessàries llàgrimes amb gran magnitud. 

 

De sobte escolto un cop d’ansietat, 

No hi ha marxa enrere, tot s’apodera de mi. 

Espantada i abandonada a un costat, 

Reflectida al mirall no hi ha principi ni fi. 

 

Ploro, deu ser això el que la gent comenta, 

quan saps quin és el límit, el cor s’encongeix. 

El que decideixo s’acosta amb gran tempesta, 

i el que vull i el que em dol, el destí sempre decideix. 

 

Donant per fet les hores tot s’ha aturat, 

els anys no han passat discrets però han passat ràpid. 

Intrèpides les passes, cor agitat, 

gran valentia, suma pors i rostre pàl·lid. 

 



                                                                                                                               
 

Perquè buscar marques, rialles i passió, 

comptant el bitllet que no et defineix. 

Assumeix que a sobre les espatlles hi ha pressió 

i deixa de voler seguir gent que no et coneix. 

 

Esgotament que es filtra a cada minut, 

en molts intents fallits buscant la felicitat. 

Perquè el que més força agafa és l’ho temut 

que sempre m’arrabassa a cada pas el combat. 

 

Braços I cames sembla que no responen 

i sumes carreres indeterminades. 

Encara sento que no assoleixo el que ells volen 

i acabo sentint victòries arrancades. 

 

Cal abatre les paraules nocives, 

que posen molts més obstacles al teu gènere. 

Lluita amb força perquè ens volem vives, 

no et manipulis com figura de cera. 

 

Continuo efervescent cap amunt, 

Amb molt orgull, valentia I coratge. 

Llueix somriure, seguretat I posat a punt, 

entona pas ferm I deixa de pagar peatge. 

 



                                                                                                                               
 

Segura de tu mateixa és hora, 

no et deixis vèncer pel que t’ha tocat viure. 

Jo sempre de puntetes per la vora, 

toca ser protagonista i lliure. 

 


