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Pirineu

Darrere la glaçada dentadura
encén el cel foguera llepadura

*** 

Escapço amb pas distret les flors.
Un estiu, al marge d’un tros,
la mort, pensant en qui sap què,
el cap em dallarà de ple.

***

NOGUÉS 44

les orenetes boges al capvespre
el gaviot ullant majestuós
els cubs dels terrats d’urpes analògiques
el nuvolet gris d’orient
el núvol rosa d’occident
la lluna que somriu maliciosa
 amb el seu esvoranc incandescent

un buit immens

***

De matinada
els ulls oberts
tic-tac tic-tac
la mort em xiuxiueja
les ferides obertes
és l’hora dels dimonis

***

la gent i el seu paisatge
se’n van demà
sense petjada

més tard s’esfuma
la tinta del poema

***

De Xen Ziang

Davant, no veig els del passat,
ni darrere els que han de venir.
Veig la llunyana immensitat
i ploro sol a mig camí.

***

D’una riba a l’altra

sóc a la vora del mar
allà lluny veig l’altra costa

comprenc que és allà el meu lloc
allà lluny a l’altra costa

calculo bé les distàncies
mesuro les meves forces

agafo aire i em capbusso
mort arribo a l’altra riba

i em giro
allà lluny veig l’altra costa

comprenc que és allà el meu lloc
allà lluny a l’altra costa

calculo bé les distàncies
mesuro les meves forces 

***

El cranc
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llàgrimes
els sons d’aquest poema són llàgrimes
llàgrimes de ser abocats al buit
llàgrimes de cossos ara turgents després atrotinats
llàgrimes de vertigen
llàgrimes de tot el donat el que he tingut el que tinc
llàgrimes d’amor d’amors
llàgrimes de la força i el gaudi
llàgrimes d’estar aquí
ara i aquí llàgrimes

***

Colum Cille

Un ull bru
que mirarà cap enrere
ni homes ni dones, ningú
tornarà a veure, ni tu

***

Tarda de gener
carmí el sol tenyeix darrer
els badalls dels núvols

***

les flors de gessamí
al pla
i desgel a les comes
jardí
a ple sol vol de plomes
se m’esbrava la sang
flaires d’una tardor
de cranc
de cínica

ALBERT MESTRES

“El cranc” és un capítol del llibre Nous, 
que es publicarà al llarg d’aquest 2012


