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 un dia aquell dia
com una ballarina tota peus tota núvol
retorcent-se de felicitat fins a l’infinit
com una fogonada enmig de l’univers
que ens anunciara la creació de l’altre
l’edat de les mans estrenyent-se furtivament
així l’aparició de la paraula ànima
del seu robí d’immunitat i enteresa
la veu ideada per algú que sap
de la necessitat d’aquest llenguatge
així l’epifania de l’àngel diminutiu
dins nostre cada cop que bevem de l’aigua
de la immensitat cada cop que la terra
on ens enfonsem es torna aire
cada cop que som ble de ciri
i ens cremem per dins i no per fora
com una pluja que cau en la mar
dels cinc sentits i després ja mai més
no hi torna a ploure
  així de lleu aquest mot ingràvid
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aquest ull blanc de l’absència
el més blanc en cal viva
nidificant en l’ull d’aquell
 ja més ànima que home
només ull pel seu mimetisme
amb la neu amb aquests temps
de tanta neu dins la bola de vidre
ara fred ara gel que tot ho invisibilitza
ell que ha vist els regalims de l’amor
no importa en quins llavis
ell que ha estimat la distància a l’ahir
entre lluna i lluna dels pensaments  
tant de destriar la palla seca del seu ull
iridescència sempre admirable
admirada per la llum de les llunyanes
 llums de l’espiritualitat
 ara grum fruita pansida
que no pot imaginar més món que
les conques buides de l’oblit
 del no-res
 de les seues urnes cineràries 
 

(iconografia de l’absent) 
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sempre dempeus guixant les mil cares de la vida
en un tros de pissarra només  tant de seny
i mesura per no alçar la veu per no enfonsar
la paraula en un fang de llenguatges
sempre ciri encés de l’ànima llum cristal·litzada
en aquells reduïts espais del saber
ningú no ha posat els peus en aquella escola
com ell que és ombra estantissa
àngel entre els àngels donant-li forma
a la nit i al dia  la mateixa roba de sempre
el cor travessat per la ciència dels mots 
per les religions dels accents
lletres tan minúscules tan abstractes
que mai cap déu gelós de les coses immenses
 podrà ben bé llegir-les
 d’un cop

(el vell professor de literatura)
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