
                                  

POESIA - JOVES 12-14 ANYS
1r premi poesia 12-14 anys - 80 euros

Pseudònim: GEMELINALMUCORNU

Obra: (1213)  180 GRAUS

Autora : OLIVIA MIRANDA MEDINA

180 graus

Els meus ulls s’obren segons després d’escoltar el sorollós i alarmant soroll del
despertador.

Miro la data al meu mòbil. Avui és 8 de març i ens toca sortir a lluitar pels
nostres drets.

Els carrers són vestits de lila, d’un lila que anuncia la nostra arribada, el món
ens acompanya en aquest llarg i dur camí.

La justícia moral és amb nosaltres.

Dones i homes cridem eufòrics i motivats fem veure al món que les dones, al
carrer, hem arribat.

La gent des dels balcons ens observen i criden la nostra cançó:  “Ja han arribat
les dones del Llobregat!”.

Els carrers retrunyen en escoltar-nos i es volen unir a la nostra revolució.

Parlem per les dones que ja no ho poden fer, per les que ningú escoltarà més
“Tranquil·les germanes, que nosaltres som la vostra veu”.

Llàgrimes baixen per les meves galtes, recordant el somriure d’aquelles que ja
no somriuran més.

Mil papallones liles volen cap al sol, són els esperits de les dones que ja no
tenen parla, que volen cap a l’infinit, allà on ningú els podrà fer mal mai més. 

Tombem el patriarcat, la igualtat està en camí, i quan ja hagi arribat, tindrem el
nostre esperat futur ple d’igualtat.

No volem el matriarcat, només volem igualtat i els drets que ens hem guanyat.
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No sóc menys per ser dona.

Girem la ment 180 graus.
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