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A Eduardo Chillida

Muda el paisatge dins la pedra
i resta obert als àngels.

S’omple l’espai de buit.

Aroma
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Aquell qui soc encara està venint.

Màrius Sampere

 
 quan ningú mira,
el que veu un poema dins un altre poema,
  quan perdura la innocència,
el que olora la flaire que deixen anar els núvols,
   quan el cisell talla.

Què hi ha més enllà del límit?
quan hi penso no soc aquí, no existeixo.
Aquell qui soc encara està venint.

Jo soc qui escolta el silenci...
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És el moment de posar ordre a les coses,
de fer inventari sense temor a la revolta
  del cor.

És el moment de deixar d’actuar a batzacades
i de llançar les paraules al vent.

És el moment de renunciar a sentir grinyolar
    la nostàlgia.

No es pot despullar el silenci.

Ara
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M’endinso en els ulls
de la casa buida de llàgrimes,
dins el solar interminable de la vellesa
que segueix el rostre traçat pels anys.

Sec al pedrís de l’entrada,
allí on comença la vida
 i també la pròpia mort.

Que lent s’aprèn el dolor!

Cambra tancada
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