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En tu la pau, en tu el nou pa,
en tu el rebost, en tu el secà,
en tu el meu braç, en tu la mà,
en tu la llar d’un nou demà.
En tu la llum, en tu la fe,
en tu la mar, en tu el que sé,
en tu el ciment, en tu el meu bé,
en tu el meu últim alè
En tu la veu, en tu el camí,
en tu la son, en tu aquest vi,
en tu el foc, en tu i en mi,
en tu l’arrel que no té fi.
En tu el forment, en tu el segó,
en tu el caliu, en tu aquest so,
en tu l’hivern, en tu cançó,
en tu la terra està en saó.
En tu la flor, en tu el meu nu,
en tu el record, en tu i ningú,
en tu i en mi, en mi i en tu,
en tu i en mi el camí en comú.
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Amb l’alba al trenc el sol t’albira els ulls
i la claror per la finestra es veu
quin gust sentir-te viva al costat meu
mentre acarone els teus cabells tan rulls.
Busque les teues mans, suaus i menudes
per entre el bosc proper del nostre llit
les trobe i junts, juguem amb cada dit
enyors d‘uns temps passats de claus perdudes.
En l’hora de partir a mars crescudes
d’un tall a tall que crema el món amb pressa
la bala del meu bes al front es vessa,
bell comiat, camí de naus batudes
que a cada estona visc, al·legoria
d’eixe moment que creix amb esperança
on els dos junts, ací, a aquesta estança
retrobarem l’amor al caure el dia.
De bon matí i amb l’Avemaria
jo et busque hui entre els llençols de fil
mentre al carrer el cel flaira a gesmil
i la frescor del dia és l’alegria
que ens mulla el crit etern en les clarors
d’un dia a dia sempre rere teu
quan la ciutat, davall del pas del peu,
dorm baix el cel dels arbres plens de flors.
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Alba creixent, que en mi espills i mors,
porta’m en tu aquest dia que naix
jo et porte sempre amb mi de daltabaix:
al pensament, al cap, al pit i al dors.
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En el migdia canta la paraula
o teuladí d’amor que vola al cel
alegre i pla, de tacte a cotó en pèl
de llum creixent, i gust melós de fraula.
Tardor de fulla al sol, caduca d’om
que minva i creix com llum de lluna en vida,
el nostre cor batega sense mida
cançons de fruita fresca de repom.
Més dolç que el pa de llet és el teu nom
amb xocolata, trufa i nata dins
car m’encenc quan l’escolte pels camins
de vida en ple que s’obri amb un sol pom
i desemboca al mar d’una aigua al riu
que ara portem ben dins del nostre ser
com pluja fresca en cànter d’un verger
o flama encesa i viva en brau caliu.
Als llavis teus, el verb d’amor hi viu
sempre present com cant d’ocell tibant
que acampa al teu costat per sempre amant,
i ho deixa tot per fer el nostre niu
en tendre prat verdós i mar immens
d’una finestra al món als braços teus
des d’on bramem, a tots, les nostres veus
del nostre estiu que és clar, volgut i intens.

15

Migdia bru, paraula que a mi vens
naix a les nostres vides sempre plenes
com crit de fe i emporta’t hui les penes,
aromatitza el cel del teu encens.
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