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L’amor

Només la boira sap
les petges 
de la nostra memòria. 

Fem camí cap al vespre
dels nostres dies
confiant que demà,
quan la veu del matí
ens cridi, 
tornarem a somriure i a estimar-nos
aquesta vida estranya que ens convoca. 

Som els fills de l’amor.
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Crear el món

Mires el món
i tornes a crear-lo. 

Cada vegada. 

Fas renéixer la llum, 
com reneixen els nens, 
com reneixen els gossos i la música.

Mires el món
i tornes a crear-lo amb els teus ulls. 

Com un déu de mans blanques. 
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Ocell a la neu

Hi ha un petit ocell
enterrat a la neu. 
M’aturo a contemplar-lo, 

l’acarono. 

Algun dia seré potser com ell:
una tarda d’hivern, 
algú s’aturarà per contemplar
el meu cos a la neu. 

I al meu voltant, 
la vida.  
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