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Hipnos, déu del son, germà de Tànatos.
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com nens a la .nestra, 
del vidre al sol. 

somriure, pluja, llàgrima. 

mirem, 
i ens miren. 

arrel i tronc i branques
d’un viure que madura en la mirada, 
menys nostre quan més nostre. 

l’acompliment dels dies
als ulls d’un temps més ample, 
rialla o plor.

carícia el paisatge, 
i el pas del vell, camí de casa. 
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dormir, llevar-me, caminar, somriure, 
plorar, 
camins a un vespre d’afalacs i renys. 

pensar amb els ulls per estimar amb el gest, 

bressar el pes mort dels vells combats, 
recances que s’escolen, 
entre l’ortiga i el roser, 
pel rierol dels dubtes. 

qui sap si l’òbol de la viuda
seria prou diner
per a un últim record que no fes nosa. 

ves a saber el preu just
de la misèria.
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plou i fa sol,
les ombres es pentinen. 

pel vidre de les llàgrimes, 
paraules d’aigua. 

memòria, 
mirall esmicolat que multiplica
les arrugues del dia,
la soledat del míser. 

per on, encara, els somnis?
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vigila els llocs que estimes.
fa temps que vas pel món
amb ulls callats. 

potser no t’has guanyat 
mirar els racons de l’ombra, 
l’afany de fer camí semblava urgent. 

badoc, ni saps avui
si encara et queda llum
pel nou combat. 

mirada eixuta, caminar de cec. 

al camp on guardes el que has vist
no hi plou. de temps
cap 4or. 
cap brot prou verd per veure
la llum més última
que està, potser, per arribar.
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de la presó dels dogmes
a la presó del cos.

i amb poca fam avui pels rosegons
d’aquest sopar de pobres
engabiats.


