Postáis romanes
Com a próleg
Sovint, estar molt lluny deis llocs que et son
volgLics, amics, compEinvs i valedors
ens mena endins, cap ais replecs profiínds,
ignots, de l'anima.
Sabem llavors, i enshi veiem incults,
que el jo que tots g(>sem mostrar és fals,
que n'hi ha mes d'iin, que no som res sino
una barreja

Postáis romanes
ROMA A L'ALBA I

La llum de l'alba
desperta un mar de cúpules
¡ esvelts pinacles.
Ais ulls del nou-vingut
la ciutat es despulla.
ROMA A L'ALBA II

J'amic incontinent en !es paraules,
pedanc lletraferit pseudo-mel6man,
malalt irregular pero aprensiu
i poc atleta;
que el món no té cap centre, que només
els il'lusos o estúpids el ían seu
i hi planten l'estendard d'un jo mediocre
i que fa angúnia.
Acabo ahniptament, la vida és brusca
i no m'agrada el deix moralitzant
de! meu discurs. A ¡rraw, cara Roma,
te ne son grato.

Les clarors de l'alba
d'luminenel rostre
de la ciutat.
I els ulls del nou-vingut
s'il'iutninen de joia.
PiAZZA NAVONA

Ungat passeja
entre quadres per vendré;
ets a la Piazza.
Immersa en quatre rius,
sents la nit que es desperta.
PuzzA SPAGNA

Un pas estret
entre mil cossos joves.
Seuen i parten,
observen i son vistos.
La barca, immobíl, sura.
FORIIMPERLAU

Des de l'esvclta columna de Foca,
pots contemplar les ruines ais teus peus.
Aixó que mires nu és alio que vcus.
La teva fantasía, que no és poca,
cisella un Cicero en la vella soca
de l'arbre que ba nascut entre uns carreus;
els passos es confonen amb les veus
i brolla l'aigua, a dolls, d'antiga braca.
El foc de les vestals sembla indecfs,
les feres es belluguen dins del fris
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Lluís Lucero
Qiian I'aiira del capvespre mnu les fulles
deis arbres que voregen el riu d'or,
Roma reneix de les seves despulles
i el sol fa l'ullet al día que mor.

Sesto
Un riu que surt d'un Ilac, sense adonar-se'n,
el fred i l'aire pur de les muntanyes
prtiperes, el yentil acolliment
d'un poblé amic.

(ÍL-M"^'

i Qsar vol renéixer de les cendres.
Eis daus ressonen sobre marbre hlanc,
Augusc olorn roses des d\in baac
i els gats passegen, miics, entre lierhes tendres.

Reveure veus que fíns ara hem sentir,
només de tant en cant, sobre un paper;
sentir de nou les cares que varn veure
fa for^a temps.
I passejar vora l'aigua encalmada,
o asseure'ns a la caula d'algun bar,
i perdre'ns en el joc enriquidor
de les paraules.

VIA APPIA

fr

Un riu de pcdra
i al mai^e pins solemnes
que li fan ombm.
Unspassosjaprcrerits
que escoltes amb respecte.
CAMPIDOOLIQ
^^

Uns ulls felins
ec miren amh sorpresa
des del cmtik.
Et conviden a l'arc
que es barreja amh la vida.
CAPALTARD EOMÍ I
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Unes mans juguen
amb l'aigiia ataronjada
d'un dolí capvespre.
La ciutat, complaguda,
ho contempla i reposa.
CAPALTAHD ROMA II
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