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Els fruits madurs no cauen sense uns ulls
que els reconeguin. Llengua, digues: ¿saps
si la memòria és el cel que escrius?
En nit de grius l’oblit no és desventura.
Tots els records són animals esquius.
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¿Efímer o bé constant
el gaudi que s’endevina?
Oblida; no cerquis tant.
Traspassa la nit, només.
En l’hora que àgil s’allunya
hi ha un paradís, —vols més?
Joan Teixidor

Well, I may reveal this much: Among my many tasks is
the maintenance of deep-space monitors aimed at galaxies
beyond our own.
El major Garland Briggs tot adreçant-se a l’agent especial
Dale Cooper a l’episodi “Coma” de Twin Peaks 2 (dirigit
per David Lynch i escrit per Harley Peyton)

Wowowowo, claro que sí, sabe que tengo un pikete
espacial
Cecilio G.
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On la visita de l’amor es va fent silenciosa
i les nits no ens seran descomptades.
Màrius Sampere

I un nou esclat de fe m’anima encara,
i torno, cor batent, a la llum clara
per galeries del record profund.
Josep Carner
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in memoriam jordi fulla (1967-2019)
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Mausoleu
Ignorem cada parla i cada greny.
Els pins són un incendi que ens fa humils
a l’hora altiva dels estius que ens corquen.
Només puc dir-te l’ombra si el migdia
allibera cels i ànimes que cauen
damunt la brolla eixuta de ponent.
Quin do t’abriva el dol, quan tems la fi?
El teu cor és la màscara dels somnis.
Tots els déus són apòstates de mi.
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Restes
Mai no sabràs
si entre les masies
esfondrades
s’amaga un prec,
o bé la lleu remor
d’una llengua trèmula.
Fes-te sols pregunta
i avança pels llocs desconeguts.
Si tu has canviat,
o si ho han fet les coses,
és irrellevant.
El moviment mai no interroga:
fa i desfà, crea i exalta.
I ara on ets?
Respon-me.
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De la llibertat
te’n parlaran els nens
o els àngels.
No pas els angoixats.
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