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(I)

Plou i no plou
sobre el desordre del teu nom,
sota l’atenta mirada d’aquells que ho escodrinyen tot.
Manca l’oblit de raons
aixecant l’estendard d’un vell costum enlaire,
solitari i poregós.

La ventura de la nit és preludi
i és punyal.
L’òxid del tall encara traspassa el seguici de l’ombra
que arrossega lentament cada pas 
per les voreres dels carrers vençuts de solitud.
La venjança rodolant escales avall,
la blancúria del paper, l’espai verge del no-res
acostant-se pels racons dels fulls oblidats.

Sigues on sigues el vol encara vacil·lant
no serà mai epíleg del darrer vol.

A poc a poc s’ha fet de nit
en aquest poble taciturn. I un cel plomís
amenaça el desig d’arribar sempre més lluny.
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—Shhhhh! Abaixa la veu.

Miraculosament, tot resta suspés
davant l’aparador perquè mentre plou i no plou
sense fer remor,
el meu plany esvaït, desvalgut i sol,
lluita per fer-se fort.

(II)

No trobe enlloc
la terra promesa del teu cos.

Em desfaig en milers de papers
a mans plenes de records.
I a despit d’aquest desert de paraules endolcides,
de metàfores buides,
de lletres i lletres surant entre línies,
comptant les síl·labes a cada vers,
descobrisc el fons de l’afany malmés. 

A l’atzar deixe aquesta música de fons,
l’esperit del verb silent,
la mirada neta amb ulls d’infant,
la temprança esculpida a cops de neguits i amargors.
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Les fosques estances
on hem dibuixat el sostre de l’univers 
amb espurnes daurades,
enmig de tants gemecs i plors.

Ens ha fet tant de mal l’esma del temps
enverinant el solc del passat 
mentre comença de nou a ploure.

Serà un festeig l’alegria
beneïda pel silenci d’aquesta crida,
l’alçada del cel sense mesura,
la fondària de l’avenc.

Res no em pertany sinó la vida
que voldria viure al teu costat.
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(III)

L’hora del món
és el nostre temps on reviure l’esperança.
L’entreacte on retrobar la llei inajornable que anuncien 
els astres rebels
i acompanyen la caminada.

L’hora tensa que travessa els abismes glaçats
i goteja batecs d’aire en fer-se fonedissa la tempesta.
Les lletanies entre les valls del silenci,
l’aiguabarreig dels camins,
l’ombra esgarrapada que voldria mudar de pell
a cada estona,
les cartes d’amor oblidades al fons d’un calaix.

L’hora del món
és la vida calcada de tots i cadascú de nosaltres
per recuperar la innocència.

El temps preuat que s’esgota en la distància,
disfressat de núvols esborrats davall d’aquest cel.
La certesa enverinada, els records penetrants,
les sinuoses petjades, 
les nits de l’hivern al darrer combat.
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Voldria temptejar el secret presoner
arran d’onades i vents, 
el mot adient que ens cal pronunciar,
la paraula que no em pertany, el mínim gest 
de la compassió,
però estic tan sols davant teu.

Estic tan nu davant el món i tu!

(IV)

Duc als ulls el rastre efímer de la rosada
filtrant-se entre les escletxes de la pell,
les galtes colrades pel fred cru de l’hivern.

Duc als llavis la memòria de cada bes
travessant el llindar de les paraules mai pronunciades,
la flexió del verb estimar que ben bé no conec.

A mossegades i crits, a clams i glops,
vàrem deixar enrere la terra dels morts.
No sé com no enyorar-te quan arriba la nit
als plecs marcits dels llençols i no et veig enlloc.
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Vàrem deixar enrere la terra dels morts,
allà on la gent ens mirava de reüll
sota el trencadís d’un cel bocaterrós
vora un doll de llàgrimes i plors.

(V)

Quan sigues lluny, tots els instants guanyats a l’oblit
es tornaran a fondre en un cercle de foc roent.
Les hores que tant pesen
es deixaran caure sobre el magma quotidià 
de l’absència miserable,
en aquell país que ja oblidarem
dins d’un bagul,
a la cambra de la desmemòria.

Quan aixeques el vol, l’alquímia de l’adeu
descobrirà de bell nou 
el pelegrinatge atzarós dels combatents
pels paisatges desolats.
El soroll sord de cada cop,
l’anhel insistent de qui tant et va estimar.

Que siga un punt i seguit. Desfent els passos
d’aus fent camí a l’aixopluc de la nit.
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Al caliu de la llar,
aquests dies humits són assassins despietats.
Les hores d’insomni
a les balconades del silenci m’assetgen sense pressa
com un riu de calmosa fluència.

El món que coneixíem saltant per l’aire
entre els enderrocs i ruïnes d’un amor passatger
que un dia somiarem desperts,
que un dia somiarem etern.

Tot és un miratge mentider
perquè, mentre plou i no plou, un dit de pols presoner
resisteix l’embat de segles i segles,
de milers de records.
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(VI)

Som aire només.
Milions de molècules que flueixen a l’atzar
vers el centre d’un espai aigualit i misteriós.
Llindars de paraules on la ciència del món
no encerta distingir realitat de ficció.

Àtoms disgregats en un feix d’electrons.

Aire de núvols, baf de criatures travessant un espill
d’ombres traïdorenques.
Onada d’éssers arrelats al costum de caure
pel parany del temps.
Pluja daurada de sofre i de calç
damunt l’escorça de la terra erma.
Futur per demà, fam de promeses. Avui.

—Eixuga’t les llàgrimes.
No en tindran prou si no es converteixen
a la vora verge del riu,
en un munt de veritats com còdols.

Som aire només. Ho sabem de bona font.
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