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CAVALLS BLAUS

Eren les set i van baixar fins a davant de casa,
enormes i marrons i amb la crinera rossa,
baixaven entre els gossos sota la llum marró del vespre
i els gossos els bordaven, i caminaven
tranquils i esbufegant, marrons, i a poc a poc,
movent, de tant en tant, el cap amb força,
movent la cua amb força i caminant molt lents;
i els cridava que «va!», que se’n tornessin,
que «va!», i se n’anaven, camí amunt, «amunt!...»,
i abaixaven el cap, menjaven una mica
i avançaven, després de mirar enrere,
tranquils i esbufegant i amanyagant el vespre;
i la nit que se’ls enduia sota el mirall del vespre,
blaus i marrons, mirant enrere,
enormes i marrons i amb la crinera blava,
tranquils i esbufegant i amb la crinera blava,
menys un, més lent, més blau i gros que els altres,
que vigilava com marxaven, camí amunt,
que vigilava com marxava, «va!»,
tranquil i esbufegant, amunt, i endins de casa.
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ALS CAMPS DE FORA A CASA

No sé què fer-ne, avui (ni tu no ho saps),
de la claror que cau i aguanta els pins
i aguanta els roures, camps i dematins
que van creixent darrere el vidre, a claps,
com una manta blava que es fa gran
i es deixa fer la nit per sota seu,
mig d’amagat, marró; i és un so greu
el que omple el dia, un so de vent, de quan
es fon per dins el bosc i ve de dalt,
i el sents, però no arriba. No sé què
n’hauré de fer (no ho sap ningú), del ple
de llum que se’m fa als ulls; potser no cal,
de fet, potser no cal tot aquest sol
d’avui de sota el cel, de sobre els camps,
que creixen torts, que van brotant, com rams
de bosc que hem arrencat i ningú vol;
no cal. Que què en farem, de tant de dia,
de tota aquesta llum, si no hi ha temps
que es vegi tota (no, que no hi ha temps,
que tot hi cau i res no se’n destria)
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i cau del cel, de cop, com un fals sostre?
Què n’hem de fer, què en fem, d’un bosc d’arams,
eh, què en farem, avui, de tants de camps
oberts que van negant-se per dins nostre?
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VERDAGUER

Vaig sentir un rossinyol que cantava dins del bosc,
i caminava i a vegades el sentia més fort i a vegades més fluix,
i quan em semblava que m’hi acostava i el tenia damunt meu
i només havia d’alçar el cap per veure’l
o d’allargar la mà per agafar-lo, que els arbres
i les plantes i muntanyes es feien grans
i tot era net i brillava amb una llum molt clara i natural,
ell callava un moment de dins els esbarzers o a dalt
d’un auró jove, i era petit tot el que veia;
i caminava més, i el sentia un altre cop,
però més lluny. I jo li seguia les cançons
de cada dia i cada nit, i ho vaig fer
durant molt temps, fins que en vaig aprendre algunes,
però cantades malament. Llavors, quan marxava del bosc,
i caminava pels carrers d’alguns pobles i ciutats
que no em sabia, me les deia per dins o en veu molt baixa,
o me’n feia de noves, per més tard. I només
hi vaig tornar de tant en tant, en aquell bosc,
per sentir com es refeia tot sencer amb el cant
d’un rossinyol, i per menjar, quan era estiu,
algunes mores, d’aquelles dolces i brillants.
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DOS OCELLS A QUARTS DE SET DEL MATÍ

El sol s’ajup i xoca amb la teulada,
i el camp s’ajoca i dorm sota els turons,
que s’alcen lents, que veuen com al fons
la nit es pon al crit de la becada.
De l’aiguaneix del dia en surt l’arada
vella que llaura el bosc i els seus racons,
que en treu la terra magra, els aguilons
que miren fit el sol a la capçada
d’algun roure molt alt. I el bosc s’escampa,
i sembra fins que hi veus la seva trampa
de fang i verd, de troncs i de nit clara.
I el cel s’engruna, que cau amb la tempesta,
i l’àliga, que en fuig, en fa una festa,
del vol que era el matí, que l’és, encara.
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