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III

Escuma al caire dels llavis, i m'assec a observar,

Mare, l'onada que trenca les edats i porta fruites prohibides.

Hi ha com un gust de saba inesborrable, taca de la memòria

—només beure!—, que em lliga al teu ventre.

Assedegat de puresa, no puc més que defugir les illes salvatges i buscar-te a tu.

I són els teus llavis que reben el desfici del temps, com onada.

Orada, de la matinada fins al capvespre, dies i dies, nits rera nits, un gust agre crea l'espera: cada hora

és altra, imperant, fresca, com un cos de donzella que s'oferís al sacrifici solar.

Tu series altra, també, amb la boca a punt d'engolir l'univers.

Em deixaria cremar els ulls per mirar enllà, des del passat fins als horitzons boirosos encara per

inventar,

I m'estiraria tot nu sobre la sorra anhelant nous colors.

Pensaria en algú, en qualsevol indret, que somia en tactes perpetus a recer d'una passivitat pactada

amb la moral del temps.

Trobaria, per un moment, les paraules del desig i t'escriuria amb un líquid oceànic un poema

apassionat.

A tu, al buit, a la claror o a la mar.

La mar com amargura, sempre amant, sota cossos replets de sol, i un gust a sal sobre els llavis —

escuma al caire del somrís.

I, a prop, la fressa de l'onada.



Sento una espera inútil: la pell no té repòs, i torna la llàgrima.

És més que un tall desdibuixat des de l'ombra.

És com una nafra que s'obre i s'ofereix,

Com una gota espessa, immensa des del seu punt indivisible,

Com una illa enmig dels embats ferotges de la marea.

I la sorra, encara, rep milers d'engrunes esbocinades a la recerca de la saba.

Sol ixent, llueix el triangle, borrissol selvàtic, com un deler,

Un desig amagat, una ofrena meravellosa, l'esperança d'anys;

I, cobrint la sorra, marcant la petja, una empremta definitiva i alhora fugaç entre dos espais antagònics:

El cos i la terra, el cosmos i la paraula.

Tanmateix, tot ha esdevingut un líquid etern que torna a la mar, a les aigües perennes de la memòria.

I la dona ha estat creada i és, ara, camí de fulles autumnals i les seves mans han arrelat a un destí de

sucs atzarosos.

Demà, quan el batec callarà, ella desfarà el vel dels aires i crearà nous sistemes solars.

El cos sotmès al temps envelleix i s'incrusta per totes les esquerdes.

Cos dintre cos, pell sobre pell.

Un canvi sobtat de direcció dels estels provoca un eclipsi.

Més enllà de l'absència hom pot albirar l'encontre de les nits que han defugit el somni

I de les hores aturades a les busques d'una tendresa infinita.

Únic i altre, l'esguard penetra per la clivella:

Cap moviment no és perceptible pels iris avesats a les tempestes.

Malgrat una tensió habitual  la mar s'aixeca, presta, com un cargol estirat i ple de licor nocturnal.

Com esclata l'onada contra la platja nova, segellant la cadència d'un panteix cristal·lí!

I la mar, sempre, al fons dels ulls. I en cada silenci.



IV

Oh, com desitjaria que no es repetís l'onada!

Que l'embat fos una eterna tensió devers un esclat dilatori!

I no conèixer la mar més que en el desig.

Quan hagi tapat de sorra les gotes d'antigues il·lusions seminals

—oblidades entre segles enrunats, tot un temps de desfetes—,

Tornaré a la casa buida per endinsar-me en un llibre de Saint-John Perse.

No hi haurà ningú. Els arbres no tremolaran.

Només les ombres esdevindran més evidents i formaran foscos bassals,

Miralls sense reflexió, com una follia a l'abast del desert.

Tot serà silenci que no gosaré tallar, car uns ulls enlluernaran — potser un far

Perdut en algun espai encara per descobrir.

Ara, només la mà acompanya el tamborineig de la pluja.

Una gota cau, i una altra, i encara més.

Sobre el vidre unes llàgrimes inesperades esborren el marriment de la primavera

Mentre que, a fora, els arbres perden totes les fulles.

I torna el sol, cremant a través totes les finestres.

Sento un cansament d'anys, feixuc i imponent  i espero l'arribada de les primeres neus.

Res no respon a cap lògica. Ara sóc en altre lloc,

I no tinc edat precisa, només un desig: el de trobar-te.

I busco entre les imatges de la memòria de gent anònima,

Furgant un temps desconegut i terres llunyanes que mai no he trepitjat.

Però he de tornar a la ciutat:



Un soroll constant de bars, unes paraules abandonades als vianants indiferents, em porten a la realitat

de la teva presència.

M'assec a prendre un cafè, i sento sobre el clatell l'anunci d'una tempesta.

Els homes continuen un camí que jo sé sense retorn,

Però ells caminen, des del matí fins a la nit, com si sabessin on van.

Em trobo en el punt precís del moviment on l'epicentre de la follia organitza les erupcions,

Però encara no he caigut en l'abisme volcànic de la passió.

No fóra més fàcil, ara, desvetllar tots els secrets?

No fóra més pur —ho goso dir— crear els gests de la repetició en el mateix instant de l'escalf,  sense

esperar que l'atzar ens porti l'almoina de la fruïció?

Hi ha quelcom en cada vida, ¿i aquest quelcom insignificant, quotidià, iteratiu, ens és negat?

Què vol dir pertànyer al món si no és amb cada part del nostre ésser?

V

Camino pels carrers i observo la nit entre les branques dels arbres majestuosos.

El tronc d'una alzina uneix els dies a la més llòbrega de les desfetes humanes.

I, de sobte, la claror envaeix el cel. Tot és una llum suau, un foc diluït a l'abast de la mà, a l'espera de la

mar.

Heus aquí la tempesta: la mar sortirà del seu clot i emprendrà una nova aventura.

I tu, ja alliberada —és a dir: nua—, vindràs cap al meu present, i el teu bes aturarà l'atzar.

Tot ha esdevingut somni. Vivim en un país utòpic, unes passions fantasmagòriques.

On és el gest decidit del trencament?


