
45

Taula

 9 1. Fas olor de penya-segat i de dissabte dematí...
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1

Fas olor de penya-segat i de dissabte dematí,
acabat de tallar entre el brancam dels ocells que, helíacs, en tu alegen.
T’acaron un penyal d’oblit.
T’acaron un fragment de braç, una pregària de coll,
el verb estimar en imperatiu d’alimares a les platges del teu sexe.

Els joncs i les roselles al meu cos creixen.

Tota la meva sang desitja ser catedral de rosa i pinacle de lilàs.

M’espigues.

Acull en el teu ventre el meu desig cèlic i pelegrí d’estimar-te.

Em dessagnen els besars que mai no podré dar-te.

Estim tant les coses que l’amor el pit m’enjova
i he de buidar-me de versos,
aviar del cor tant goig de viure,
tant d’ametller a l’abís de la flor, tant de riu als meandres de la lluna.

Així, lliure, alenaré mig decasíl·lab esbrancat en hemistiqui,
una estrofa de rossinyol trencat,
i una altra vegada se m’ompliran les venes, no d’aire,
sinó d’un amor que tothora fogueja.
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M’arbora, en cada alenada, una grapada de brases igníferes.

En tu m’espig.
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2

Cada papallona embelleix el seu ahir de cuc, de seda.

Tu embelleixes el meu ahir
sense el nord, encara, de la teva brúixola de cos a lloure.

El meu ahir, perdut en el meu desig de tu, sense res de tu, encara,
talment un rupit en escampadissa i a la deriva.

Estima’m amb quinze anys,
i amb aquells pocs poemes que jo, de memòria, per ventura, ja sabia.

Agafa’m la mà i fes-me pujar per l’escalonada de les teves cames,
molt abans que tu arribassis, molt abans que tu venguessis.

Tapa’m amb una flassada d’oblit
i regala’m un rellotge d’arena, de records impossibles.

Tenc set de dents i de colomes.
Tenc set d’enfilar-me per la infantesa de les teves heures.
Vull amagar-me en el calaix de la teva por
i com un cabdell llanut, vull créixer allà, arraulit de silenci,
mentre contempl, en secret,
com els llavis se’t preparen per als besos que he de dar-te,
com un tassó buit que es prepara per al torrent de la set escabridada
i les espires de l’aigua.
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A fora, aniré creixent de primaveres en estelles i d’adolescència 
[en lluminària,

curulla de verdoses tanyades en celístia.
I tu passaràs per davant de les meves terrasses,
orba, encara, de tantes carícies que vers tu en mi ja brullen.

El desig, transient, construirà el seu arc,
i el temps, un dematí, benigne,
ens regalarà, sense nosaltres saber-ho,
el seu calendari precís de sagetes.
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¿Per què, doncs, malgrat tanta suor damunt la terra
i tant d’esbraonament de primavera
sempre treu flor la mort com negra oronella?

¿Per què, doncs, veig, debades, una senalla d’estrelles
que em parla de tu, en l’ampla nit estesa?

Molt aviat, seràs, però,
les ales de l’ametller i les arrels de la cadernera.
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