
  

RESUMINT... 
Quim Cardús i Cardellach   joaquimcardus@hotmail.com 
  
 
 

RESUMINT... 
 

 
         I                       III           V 
 
Accentuant    Embadocant    Ressucitant 
retrucs sincers   la llum del sol    ets cendra d’or 
per fondre el cel   per fer-me un nom   corcada a bord 
banyat en blaus,   vull burlar el dol   d’un luxós bot 
simposo mots   d’un passat buit,   -un trist envà 
amb veu de boc   que encara duc   fent-se passar 
i tons de veu    al gec d’un ruc   per pilars ferms- 
d’escac i mat,    -mirall de mi    però, Fènix 
i crivo tots    sóc llegum cuit   has de ser tu 
els sons en un    al ventre fosc    qui, com si res, 
per acabar    del meu ahir-,    aixequi el vol 
un altre cop    plantant llavors   i, de l’absurd, 
delint un sol    de fruits amb suc   facis encant, 
desig etern    amb flors de llum   i així, de pols 
que dura poc    i estels i estols   passem a ser 
i tothom vol.    d’escassos plors   la llum ixent. 
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Fosforilant    Xiuxiuejant    Sincerament, 
canals de ions    rumors absurds   el fred no dec 
per pensar més,   que tinc al cap   a cap llençol 
desfaig el nus    -ja els he esmentat-,   ni a l’orfe esglai 
a sentiments    acluco un ull    del punt i a part 
embolicats    i obro el segon   que hauràs de fer 
per tots els mons   podent així    per estar aquí 
-hedònics són-   seguir somniant   com a cops crec 
per el tornar    i anar vivint    que has anhelat 
a sentir sang    la vida real    tu i jo també 
tot circulant    que em toca fer,   en aspres nits 
al meu cervell    potser per por   de cor valent 
i sentir el cor    potser per bo    volent saber 
bategant fort    on sóc solter    què és aquest far 
ritmes be-bop    potser orgullós   que has sentit dir 
quan n’ets a prop.   potser ni ho sé.   que enfoca els cors 
  
 
 


