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Dibuixo de nou
Francesc Xavier Solé Salvat, alumne del Curs d’escriptura creativa del CERAP

Dibuixo de nou

el perfil de la muntanya.

Llums de crepuscle

entren

per la finestra de la cambra.

Colors d’aquarel·la

retinguts a la memòria

es descoloreixen

indiferents a la mirada.

Fins les ombres

s’amaguen

porugues m’abandonen.

Arriba de llevant

una cançó de brises

i un perfum de melangies

encisa les agulles del rellotge

i les atura.

Estic cansat. Per fi

surto del laberint endimoniat.

Hi ha massa records

que embruten el present

i manlleven el futur.

A la cambra

la llum del crepuscle

es torna foscor.

Dibuixo de nou. Il·lustració de Dolors Lluch Rodríguez, alumna 
del Curs de dibuix i pintura per adults del CERAP.    

T’estimo

però m’he de convèncer

que no t’estimo.

En temps de secada

es clivella la terra.

Jo dibuixo de nou

el perfil de la muntanya.

Caliu de tarda

La porta tancada

per retenir l’escalfor

dèbil caliu de la tarda.

Al terrat, la roba estesa

es mou amb l’aire

i al costat, ben estès,

un retall de temps

que un cop eixut servirà

per sargir algun parrac

de l’ànima.

Els boixos resten adormits

en els testos.

Saltironegen contents els pardals

amb les molles de pa.

Al forn encès

les ametlles torrades escampen

la flaire amb reminiscències

d’infància perduda.

I passen els silencis.

Les paraules s’han desfet

com el sucre en el cafè.

A la vora

A la vora del mar

comptem,

una a una,

les onades que arriben

sense preguntar-nos

d’on vénen.

A la vora del mar

eterns infants per sempre.

Caminem

al marge de la gent

apartats de les grandeses

d’aquells que no ens miren,

sovint oblidats

de qualsevol lament

exclosos dels records

d’aquells que voldríem

que ens tinguessin al pensament.

La lluna no ens pertany.

Vivim pesarosos

sobre terreny pantanós

a la vora de l’estany.

Pur

Malgrat tot, és pur el buit

que em vas deixar i la

teva empremta en el meu cor.

Sempre et tindré, impalpable

en el despert gest del record,

al centre d’aquesta vida

que ara, es desfà com

aquell miratge d’un oasi

al desert.

                Vola, vola ben alt

de segur trobaràs el que cerques.

Al meu viure li manca ara

el sentit i la força,

però buscaré el coratge allà

on sigui per recuperar-los,

i només pregaré per tu.

Perquè el meu amor és tan pur

que sempre et pensaré perfecte.

Secrets

Cap gest és capaç

de profanar el trenc de l’alba.

Asseguts damunt de la bassa

amb els peus dins de l’aigua

compartim els secrets

que descobrim de la vida

i observem els núvols

de formes tan diverses

deixant anar paraules

mai abans pronunciades

despertant les emocions

encara endormiscades.

A baix del pou

l’aigua és argentada

i la lluna, distant, s’hi emmiralla. 


