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METAMORFOSI I
Avui, m’he llevat núvol:
he plogut sobre les avingudes
desertes del meu cor;
he plogut camps estèrils,
en guaret, sense vida,
i també sobre el mar
embravit, oliós.
La meva ombra tacava
tots els blancs de les coses:
quina tristesa negra
la dels trespols tan foscos!
Ara, ha sortit la lluna,
els seus rajos em fonen,
m’esquincen, em dissolen:
m’exalto quan evoco
els teus besos tan dolços!

METAMORFOSI II
Avui, m’he llevat ona,
i he xopat insistent la teva riba:
de la sorra que et fa
n’he fet granisses.
Després he anat endins
cap al redós furtiu de la mar fonda,
on m’han nedat uns éssers fabulosos:
se t’assemblaven molt, fosca sirena.
Un cop refet el mar amb altres ones,
he girat cap a tu, platja secreta,
per posar-te un collar de sal tan blanca,
que el sol s’hi ha emmirallat com un miracle.
Ha tremut el teu cos aquesta aurora.

METAMORFOSI III
Avui, m’he llevat riu
i no t’hi has pogut
banyar dues vegades.
Sento bé que m’adreço cap al mar
i que arrossego branques i conquilles,
que m’enduc cap avall
els fangs del viure.
Hi ha truites que em remunten,
arbres que s’emmirallen al meu vidre
i el so, sempre aquest so!,
de les aigües que canten
com la veu que tu ets,
la veu amb què mormoles
els teus retrets d’amor,
els mots de la passió,
la confessió dels dubtes.

METAMORFOSI IV
Ser port
i acollir-te en la tempesta.
Ser port i obrir-me al mar
com una flor o un llibre.
Ser port i que tu salpis
sota l’atzur i tornis
amb tot allò que hauràs
après en l’odissea:
així seré feliç,
lliure i feliç,
perquè tu seràs lliure.
Ser port i agombolar-te,
bressolar els teus anhels,
oferir-te recer en les maltempsades.
Ser port per fer-te teva
i que tornis a mi només si vols
perquè ens cobreixin, junts,
les mateixes estrelles,
perquè ens esperi, junts,
el matí ple de llum d’algun futur.

