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Tant és d’on ve la boira i quin miracle empeny 
l’olor del romaní: la nit raspalla els núvols
i les gotes de pluja s’arrengleren als ràfecs,
transparents i rodones, condemnades a caure. 
No cal saber res més de tantes coses gràcils,
perquè en aquest instant només això és veritat:
tot avança lleument vers la claror i la mort.
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Himne forestal

Escolto l’harmonia que sona sense orquestra, 
fulles de metall, branques resseques que percuden.

Les bardisses són plenes d’animalons escàpols 
que fan la seva vida i no se sap què pensen.

Els uns sota la terra, els altres dalt dels arbres, 
sempre tots a l’aguait per si els homes s’acosten. 

Bufen ventades bròfegues que regiren la brolla 
per fer vibrar els neguits de la vida feréstega.

Cap rastre de la neu, tampoc gotes de pluja, 
només de tant en tant núvols que van de pressa.

Se sent un cor de grills que xerriquen i es parlen
amb xiscles i cruixits, udols de llengües mortes.

Entre alzines i enmig d’esbarzers i falgueres
s’obre una clariana arrodonida i pàl·lida.
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Soc un llop solitari que viu en la boscúria, 
però sé que m’escruten uns ulls a la malesa.
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Edward Thomas

Tot just passar pel corriol del bosc
sentia com gemegaven els arbres,
bedolls que molt sovint ell escoltava
per esbrinar els secrets que li amagaven.

Una molsa untuosa embolicava
les grans i estranyes pedres cantelludes
que sorgien del terra com altars
on les gotes de pluja repicaven.

Els gemecs es tornaven més aguts
bosc endins, on el cor de veus resseques
es posava d’acord per espantar
intrusos i forans, gnoms i furtius.

Però ell mai no passava de llarg,
sinó que hi penetrava decidit
fins a l’estranya, fosca clariana
on la humitat nodria les falgueres.
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Allà s’asseia i treia del sarró
un llapis i un quadern de tapa dura;
després, parant l’orella, a poc a poc, 
conversava amb els arbres gemegaires.
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