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POÉTICA

CARTA

"Intellect is at rhe rip of die senses".
T.S. Eliot
Si US plnu, c'ho pregci: vine a casa
i amra't a la pols deis mobles,
ais prestacges dcsbiillestnts,
a la coníusió d'objccKs,
a les íinestres closes, ignorades
—al dcsordre deis mesos que s'acumula en mi,
Llesballestat, des del dia del tea encontré,
clos, ignorat per Tesperanca—.
Revisa els meus calabíos
cscorcolla records, el meu passat;
rcgira'm el prcscnt
increpa els meus comportaments,
!a carencia de projectes
(llcvac de Í'esrimar-ce);
Ilegeix les cartes que no gosen
—no gosará tampoc aquesta—
moscrar-sc ais ulls on s'cmmirallen:
mesura el meu amor.
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La vida et concedeix una caricia:
la paraula que et frega la pell d'aquests instants.
Afálagat peí gesc t'abandones al tacte:
a través d'ell perceps batees en els objectes
que pensaves inerts. Son les coses diáries
que es despullen per ai confessant-te l'encant.
Et sedueix el món entranyable que viu
detiirat al silenci. Amb els dits ressegueixes
els sif;;nes confidents al eos de tes matéries.
En els llavis llegeLxes les claus d'unes presencies
revcstides d'aíecte. Et besen els scntits.
Una agitació de verbs et torba l'ánima.
Estimes l'evidéncia oculta deis objectes.
Et desplegues pels membres ofercs del teu amant
(respai d'abast diari, tants de cops negligir);
i us demoreu, ja cómplices, en el trac d'unes frases
d'es\'elca lucidesa, sorpreses d'eloqüéncia.
Penetres els secrets amb plaers descoberts.
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RECLAM

CONVERSA

En els carrcrs nbanLlunats tlt.- la ciiitac
quíin sV'xKaurcix lii Ikim, hi rcsKn les abséncits
vulnerarle les parets deis edificis
amb un Jesprovcít insomni de recanca:
un silenci de pluja esravcllant-sc
contra la tosca estéril de l'ii.stalt-

Per la finestra eraspunca un cel roÍ<í,
és el siyne del Jia que declina.
Dins la sala, les llames de la llar
son ja presents. Ui paraula s'acorda
amb els tons ocres i ílucix serena.
La conversa simula no saber
que el dia mes recent desapareix,
va destriant anécdoies, bañáis
episodis ccrcanr la rcUevancia,
personáis epopeies que en secret
han eni^endrac passions contingudes
i ara les desboquen! contra el silenci;
Je tant en tant, s'encoratja un projecte
i mor dins la benignitac de Támbie,
o bé un record arbora la nostalgia
esmorteint-se en el prcscnt tangible
(no res s'alterara per transgtedir
dissimuladament aquest crepusele).

Intcrmitents, els netms malferits
KKseguen la desacollida deis carrers
on apres-sats parai^^ües es dispersen
en^íülits perdestins descuneguts;
per a ninpú ressoncn colurs ais semátors,
circulen els espectrefi en süenci,
Li "elida humirat i la carencia
han penetral el CDS balmant-lo;
és inútil barrar les portes, quan l'abséncia
conforma Tinterstici de la nic:
pels vidres de l'ánima llisquen,
serpentejants, les gotes del reclam.
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Amb les paraules diferim el dia
com tlames que espeteguen, mes visibles
a mida que s'endínsen en la nit.
Conversem. La paraula ens redimeix.

S'abat la nit damunt ela que l'habiten,
quan el dia s'esniuny peí desgavell
de Iligams abrusats, lluny del foscant
prop d'alcohols i ritmes on graviten
LÍÓCÍIS paraules fregant-los la pell
kirtanc els astres l'univers vacanc.
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