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Reflexions dins un silenci
Consol Vidal

Salabror
Roques de sal
omplen el paisatge
i un sorral de
desitjós jau ofegat
dins els somnis perduts.
Cristalls tallats
amb dolor amaguen
aquelles llàgrimes
glaçades dins el cor.
Una salabror embolcalla
el meu cos com un
secant que absorbeix
tots aquells mots esquerps
que dormen dins un
passat silenciós.

Retornen els mots
Llegir paraules
fetes amb llàgrimes
fa tremolar aquesta veu
que es troba perduda
sense esma, sobre
l'ablsme; voldria
allunyar-me'n, però
els peus immòbils
es claven com urpes
sobre la terra.
Els mots retornen
despullats, només
el temps no té camí
de retorn.

Silenci sense nafres
Els teus ulls
parlen d'un
altre país.

on un sol roig
abraça el teu
cos errant.
Penses en aquestes
hores on l'absència
de la veu ha descobert
uns versos dins un
silenci. I mentre vas
lluitant per tot allò
que estimes, esparraques,
davantdel càlid foc
de l'espera, un temps
sense nafres sagnants.

Haig de tornarà néixer
per recuperar altra vegada
la memòria. Unes arrugues
em cobreixen el rostre amb
mil aspectes; onejo vers
l'infinit, uns camins em
separen dels colors vius.
Un cercle m'acompanya
i uns mots deserts fan del
camí un laberint.
Arribo fins a aquest
corredor de dimensions
reduïdes. Tot és cansament,
tot és vivència.
Faig passes sense sentir.

El meu cos
està atordit,
és com un rierol
desert i sec.
Estic cansada
de caminar,
ja no busco
res més,
El paisatge net
s'ha anat embrutint

d'herba seca
i terra esquerdada.
Tot es perd.

Nus
Uns barrots
em priven
de ser lliure;
ajunto tot el
pes i esgarrapo
sense por les
paraules més
crues. No desfaré
aquest nus que
m'aguanta a
la corda ferma,
ni esborraré la
petjada de la
perseverança.

Desfiguració i temps
Enmigde la desfiguració
que esmola el silenci de
l'última espera, un laberint
de penombres escurça el temps
de viure.
Mentre una flama crema tots
els neguits, l'angoixa que
palpita, com filferro oxidat,
fa sentiria nuesa dels records
dins la mà closa.
Una follia escampa el seu
rictus amarg sobre l'esguard
que observa lànguidament les
restes del naufragi de la
vida i la mort.

