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Al marge deis

LES EDATS DE L'AMOR
Al principi hi havia l'edat d'or.
El desig era el soi que iMuminava
la selva espessa deis bells sentimentsles ganes de servir per una causa,
de correr el món sencer parlant de pau,
ofrenes a un altar individual.
N o calía dir res, i les paraules
eren un acompanyament molt pobre
del gran míssatge: la mirada encesa.
Aixó era abans d'entendre qué vol dir
ser posseit i posseir, ser algú;
abans de ta recan^a pe! que falta.
Tot era plenitud sense propósitdelectanfa en un nom, somnis que feien
tan dolí ^1 despertar, i moltes cartes
practicant émfasis, i la lectura
obsessiva, confusa deis indicia
de gratitud, o de fe o d'esperanga,
en la cara estimada, cada gest
cohibit o excessiu. Fins que l'afany
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va fer correr l'enginy, i ens créiem savls
en qüestió d'amor només perqué
sabíem que estimavem -podem dir-ne
edat de plata-, i érem les mateixes
criatures en cerca de carícies.
I encara ens preguntem per qué vam perdre
el paradís, si és que vam ser enganyats
per algú mes dolent o si és que estem
condemnats a patir i tot Uigam
és sois una harmonia d'egoismes.
Ja no érem innocents, tampoc perversos.
Triávem objectius, provávem sort,
i protagonitzávem una historia.
Certament que hi havia unes regles,
pero l'atracció i l'intercanvi
tenien un discurs massa elevar,
i un deis plaers mes grans era trencar-les.
No vam poder evitar patir. El rísc
era mes alt en el que seduía
que no pas en el seduit, que sempre

és el primer a escapar de la trampa.
I després va venir l'edat de bronze,
amb l'instint de poder que els sofriments,
que sabíem absurds, van esmolar-nos.
Havíem descobert la por al fracás,
que és la pitjor derrota, i l'evítávem
amb les tiques disfresses de l'orguU.
Ens ho teníem tot permés, els altres
serien una escorta, o el botí
d'aquells que ens créiem semidéus eterns.
La benauran^a va acabar aviat.
Troia va caure, en queden els records.
Som a l'edat de ferro, i hi ha treballs,
n o pas la gloria que delejávem.
Mirem enrere, menys amb esperanza
que amb el convenciment que val la pena
refer el camí de la felicitat,
ara en ombres, tornar en aquella Uum,
treure del laberint on l'hem raneada
la primera virtut del Iliurament.
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meus dies

Manuel Castaño

SUPERVIVENCIA

NARCIS

N o sabrán res de tu. Hauré perdut
les altes notes de l'entusiasme,
els teus apunts al marge deis meus dies,
les fotos que esglaonen els rectjrds.
N o patiran de tu cap confidencia,
no els fará res haver vingut després.
Serás un nom en una agenda vella,
part d'un paisatge que ningú no mira.
Només jo puc saber que en el paisatge
hi has passar com la Uum, i que ara encara,
sense el que és teu no s'hi veuria res.
Només jo sé que en rebran molt, de tu,
i que en mi trobaran el teu valor,
Túnica ñdelitat que em puc permetre.
Perqué a ningú no puc estimar menys
del que a tu t'he estimat. I em veurás viure
tan fidel i tan fort, tan desitjable
com hauria volgut ser-ho per tu.

Que no t'enganyin les seves cadenes,
I'or que en la seva pell destaca com una bandera,
les marques del desíg, ni quan has estat tu a encendre'l,
els crits del goig que vol ser goig per sempre...
Comenta a temer que no siguis tu l'esclau,
que tot el que se't dona és per robar-te mes.
Només la teva vida tens, i teu n'és l'argument.
N o deixis que els comparses corrin tant per l'escenari,
ni el decorar l'enganyi amb colors ideáis,
que cap actriu n o es cregui la primera,
i sobretot, quan totes elles vegis
que se'l saben de cor, el paper que els demanes,
no pensis que te'l diuen amb el cor.
Sospesa el seu amor com sents el seu perfum,
deixa que t'embriaguin els sentits
com un plácid passeig sota la Uuna.
Que n o s'enduguin res de tu. Sigues sencer per tu,
tot el que és teu ets tu, I si és que has de n'.orir,
que no sigui de cap recan^a ni de cap afany;
que res que hagis perdut no et robi un instant d'alegria,
que res que hagis volgut no et deixi cap senyal d'afebliment.
Si has de morir, que res no et consumeixi,
que sigui en pau, i en Túnica certesa que t'és dada.

L'ESPIA
És la sorpresa de sentir que no hi ha cap misteri,
i que la veritat no cal anar a buscar-la.
És entendre que el bé i el mal son una sola xarxa
que sosté el món, i que no es poden destriar.
Es perdre's un instant, en la vivesa de la nit,
per damunt de dos cossos que s'han fet felinos,
i sentir que n o hi son pero que la felicitat
és per sempre, despresa deis vaivens del dia.
Es el descobriment de Tánima, sola i segura,
mirant indiferent, en una gran distancia.

GALERIE DES GLACES
Per mes que igual ais semidéus et vulguis
i, treballat de mites, al teu cel
s'envoli la mirada, hi ha els miralls,
i és el que els altres han de veure en tu
que t'estableix els lítnits - a la llum
del sol final, cada dia mes vella-,
flama només entre les altres flames.
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