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Assedegada
reclama la vida
moixaines d’aigua.
*
A vegades la memòria es confon entre els
records i un batec es desfà entre mirades.
Els drings profunds del nàixer ens porten a
percebre el seu encant i és aleshores quan
encalmem la trista penombra de l’absurd en
l’esclat de bressolar la vida.
*
Grimpa pel cingle
el rierol intrèpid.
Drings que ressonen.
*
Hi ha un silenci d’aigua que es dispersa
entre els murmuris de l’entorn.
Colors reflectits al gel que trenquen l’estat
d’ànim que arrossego.
Uns braços despullats,alçant-se en el desig
de retrobar-se,criden i trenquen el silenci
dins l’aigua del rierol.

Aljub de pedra,
petit miracle d’aigua.
Regal de xàfecs.

Em bevia la pluja, quan era petita i gaudia
dels petons i rialles que se’m pessigollejaven
als ulls.
Retorno a l’instant de la infantesa, i des de
l’altre costat de la vida, ara faig pessigolles
als ulls als infants que m’envolten
i es beuen,
tal com jo feia,
la pluja avui.
*
El mar udola.
Tràngol de llavis aspres.
Crit eixordador.
*
Quan se m’apropi la calma, us cridaré a
vosaltres, els meus amors, i us reuniré a la
vora del foc d’aquesta intensa vida. Us
miraré fix als ulls, un a un, i reviuré l’instant
primer que us vaig estimar.
Llavors, abraçaré l’últim amor, aquell que em
besa entre quatre parets buides d’una
estança, aquell que m’agafa la mà mentre
escoltem fados sota la lluna blanca, qui em
diu t’estimo a cau d’orella, qui em recull a la
nit i es fon amb mi dins un mar blau.
Quan se m’apropi la calma, li diré que
l’estimo.
Em mirarà fix als ulls...
i reviurem junts, altre cop,
aquell instant.

