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A tocar del riu,
es desfan les fulles com bolets podrits.
Els ulls del pont miren de fit a fit, sempre,
el pas etern de l’aigua,
mentre apressat travesses d’una riba a l’altra. Josep M. Sala-Valldaura 
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Matèria d’aigua

La tinta del poema és una aigua fosca.
El fluir tèrbol del llibre dels dies
sobre el full quiet i en blanc dels versos
–aigua estantissa
que empantanega el curs del viure.
Hi neixen lotus?, papirs?, nenúfars?,
joncs?, sagitàries?...
o el vers és tan sols l’avanç erràtic
d’un pobre sabater?, un capgròs
a mig fer?, una sangonera
empastifada pel llot?, una nimfa
que xucla larves i peixets?

Estranya alquímia,   
fer de l’impuls

reflex i reflexió!
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D’una riba a l’altra...

D’una riba a l’altra,
els mots, com un riu,
van regant els arbres,
la terra, el món:
el viure hi germina,
pàgina fecunda,
natura feraç.
Trenats dir i ser.
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Prop de l’aigua

Ran de mar on creix la terra.

Perejaume

prop del foc i de l’aigua i de la terra
envoltats pel vent 

prop del foc
ran de la mar on creix la terra

prop de la terra
ran de la flama que escampa el vent

prop del vent
ran de la verdor que escampa l’aigua

prop de l’aigua
ran de la llum on l’ombra creix
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Fragments heracliteus

L’alè de Déu planava damunt les aigües.

Gènesi i, 2

Les ànimes s’exhalen de les aigües.

Heràclit d’Efes

I si, l’aigua, fos Déu?
Tot s’esdevé,   

tot neix i tot mor,
res no és   

perquè res no queda.
Mires d’engrapar el temps   

amb bocins de memòria
i s’escola entre els dits   

l’aigua del viure.
El que et fa   

et desfà.
Com terra humida   

que el corrent dels dies eixuga,
el destí es torna aspre   

i esdevé sem, moix i sec.
Només en el canvi pots trobar recer i repòs.
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L’espai ignot

... i Déu, en els seus alts
somnis de déu,
no era sinó un riu obscur, absolut i salvatge,
lliscant calladament enllà de la foscor.

Andreu Vidal

Més enllà de la llum,
l’aigua de la llum.

Més enllà de l’ombra,
l’aigua de l’ombra.

Més enllà de la foscor,
l’aigua de la foscor.

Desert aquàtic,
on s’esbandeixen
clarors,
penombres i tenebres.

Dubte ondulant,
que bressa tota incertitud:
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déus,
àngels poderosos,
àngels caiguts,
dimonis.

(Ésser humà.
Barreig,   

desordre,   
capgirament.

I confusió.)
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El pas de l’aigua...

Foc
que el vent empeny
més enllà de l’horitzó de cendres,

el pas de l’aigua ofega els dies.
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Foc, neu, aigua

Com la guspira que esclata
i perviu a les cendres,
la volva de neu   

o el floc de desig
que es redueix i s’escola a les mans:
es fon i s’esmuny,
en un instant s’esvaeix,   

es dissipa,
però queda –vermell sobre gris–
la fredor del seu tacte a la pell.
(Una lleu tremolor esgarrifa la vida
–suma, resta de flocs   

o emocions.)
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