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Arran de l^aigua
Ramón Alabau

IV
(primavera)
Tot sovint amb les mans plenes de códols
m'apropava, febril, airan de l'aigua
i els palets rebotaven juganers
al mirall uniforme de la bassa,
pertorbantfugagmentsa pell estática.
Com pedretes solquem la fag del món
aixecantpolseguera momentania,
noméssomaparencestransitóries,
llogaters d'una roca sense njmb
que rodóla incessant pels ceis impávids.

(hivem)
El gregal f ha esborrat el trag deis liavls,
ha extingitel fulgor que la sorpresa
atiava ais teus ulls adolescents
ihablegatdelteucoselvímetténue.
Ans la boca aixopluga la paraula
compartida, l'esguard unjocde l!um
i penombra adient i, arran de l'aigua,
refulgeixta polsosa arquitectura
que arrenglera el rocam d'altius merlets
esbucats al sangfiuix que encén la posta.

II

V

(estiu)

{el rei)

Quan la llum escindida peí fullatge
m'atueix, recobro ávid la mirada
resseguint Tona grácil del teu eos
ques'esvlngaindolentan-an de l'aigua.
Avesat a tenir-te a frec de pell,
primers plans concloents que sempre im poses,
com em piau de sotjar-te en la distancia
defugintdels teus ulls el glavi invicte
Levocantelteu eos com un camp fértil
on llaurar la lleu polpa deis instants.

¡11
(tardor)
Apareixes borrosa rere els vidres
a la llurn debeMada de la tarda
escrutantsigil'losa la placeta,
i encalgant el desmai de cada instant
amb uns ulls que son traus pregons d'alfábrega.
Persegueix l'enyoranga el viu vestlgi
d'un passatdescomposten mil bocins,
pero el tragí fugisser de la vesprada
no podrá recrear el teu costurgent
constel-lant cors rendits an^n de l'aigua.

Sovint recorda
elbransoleig
de la infantesa.
Seria el rei
justimagnánim
d'un país prospen
insignes gestes.
vassalls intrépids.
joglars jocosos
gráciis princeses
ian-cuelclam
ferventi unánime
d'un poblé dócil.
Sovint s'esglaia
amblabasarda
d'unfuturtérbol;
l'ombrasinistra
delfredpatíbul,
la turba indómita
brandintelcap
del seu monarca
pels carrerons
sobre una pica
ambgori-goris
icantilenes
detoinsun'ecte.

Sovint s'exclou
del paiau regi
cercantrecer
arran de l'aigua:
serelreifelii;
de cada instant,
dissoldre'snu
dins la bonanza
deltempsfugag,
collirrefímer
i dolg batee
delssegonstebis
lluny de la historie

