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el mag infal·lible

M’he fet gran, tot de sobte. Alguns
em podeu entendre: la vida, a certa alçada,
un pastís amb més espelmes
que consciència d’anys viscuts.

Per dir-ho
d’una altra manera: el mag
del temps s’ha esmunyit dins meu,
i em desendreça vells calaixos
de la memòria, difumina rostres
de les fotografies, accelera
les busques dels rellotges, furta
mesos, anys sencers del calendari,
com aquell qui no vol la cosa...,
i sospito, tanmateix, que s’alimenta
de les últimes reserves de passió
previsorament guardades al rebost...

I, ara sí, ja per anar acabant...

La vida,
a certa alçada: aprendre a mirar
amb darrers ulls, acceptar
que ocultava, sempre, truc, fins i tot
aquella màgia primera; i tot i així
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no desmerèixer res, absolutament res,
agrair-lo i seguir
amatent a l’espectacle.
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atrapar l’aigua

Els dies
que ara et semblem les gotes
que et queden a les mans
si proves d’atrapar l’aigua

Carles Camps Mundó

Amb mans de vent
temptar els límits (domèstics)
de l’eternitat.

Amb mans de cendra
revifar brases
de velles passions.

Amb mans reparadores
arribar tard, inútilment,
però a la fi,
al precís instant
de la carícia.

Amb unes darreres,
adelerades mans,

atrapar l’aigua
desbordada del temps.
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detectors

Tornar (amb una certa recança, potser)
a aquella pel·lícula, quadre, poema...,
que ens van commoure algunes
desenes d’anys enrere.

No trobarem
mirall més objectiu.
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