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còdol
tants com estrelles als teus hemisferis

com cadascú qui et contempla
vora el riu 

i en el teu sacsejar-lo
 ens reverberes una altra cara 

de la lluna
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còdol 
la resplendor 

solidària
el seu transcórrer per damunt la teua superfície

escalfar-la
amb enyorança de no poder

endinsar-se’t prou
la calor que hi deixa

tan diferent la iridescència juganera
a punt de lluïment

sols
en cerca d’on emmirallar-se 

l’arc de l’iris
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còdol 
a mercè de l’embat extern

la incapacitat de canvi
atrapant-te al fons d’una gorja

els llavis ni se saben
arrodonir 

per a xiular 
la música l’alegria de la música

costa tant articular-la
la veu esllavissada al fons de la gorja

al ras de roca
un miracle

el mínim taral·lejar
d’on sorgeix l’energia

d’on?
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