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A PLE SOL CONTEMPLÀVEM EL JOC DE COSSOS I OBJECTES
ABSTRACTES PROJECTATS DAMUNT LA SORRA. DE TANT
EN TANT ENS DISTRÈIEM AL PAS DE LES XARXAIRES, QUE
PORTAVEN AL CAP AMPLES CANASTRES AMB GAVINES
MORTES
Nus despullats, larves de sol—oh noies!
Pels ports arcaics i les cales obertes
Als corsaris del son—peresa de les flors!
Illes errants amb les parpelles closes
I selves de corall a les sines de pòrfir,
Cossos vernals en llurs dòcils conquilles,
Ulls vagabunds en caldes aquarel.les.
(Un fons antic amb estels borradissos,
Llinda de foc als vestíbuls eteris.)

I tu, natura i llum; i jo, ombra i fretura,
Voltats de palmes d’or i tamarius diàfans
—Quan passen les d’ulls clars i vesta negra
Amb llurs estranys paners d’ocelles mortes,
O els pescadors dorments en carrosses de xarxa
Com un trofeu guanyat en batalla perduda—,
Ens mirem fit a fit, i hem abolit els segles.
(Emmurats de cristall serem somni diürn,
El Pur Present entre garberes d’aigua.)

¿Saps els topants de l’espluga gatosa
Amb llet i mel latents en fonts furtives
On peixen els ocells nodrisses forasteres?
¿I els canarons dels horts amb remoreigs de lluna
I passos riallers per les palanques
Quan veus d’enlloc en canyars invisibles
Imiten les tonades tropicals?

(Quan dia i nit són uns, i el mar batega
Sota el mantell cremós de delirants
meduses.)

Pintarem de vermell les fecundes barcasses:
T’he dibuixat la boca en pergamins polsosos;
Baixarem pels barrancs que porten a les cales
—Negra com ets!—vestits d’escata i molses:
He besat la teva ombra en oasis de fulla,
Quan s’obren els camins abadals de les boires
I el Temple d’or flameja a mig serrat.
(Quan el navili blanc per rutes aparents
S’emporta grana i flor, cossos i ombratges.)
I al Migdia Absolut, persignats i colpits
Els cristalls radiants dels nostres cossos
—Llum en la llum d’unes denes de sal
En l’avara preguera a l’ara submarina—,
Tu i jo, pastors de sol en espais litogràfics,
Obrirem als ramats les cledes onejants
I petjarem, ullats, aigües i mars intàctils.
(—Omplin els brolls gelius de les clares cisternes
Els dolls bicorns, els cossis corallers!—)
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