SENSE PARAULES

II Premi APELLC Jove de narrativa i poesia
Premi joves.lit

NOSALTRES
És la pell violeta d’una nit,
el soroll de les ones,
la foscor estrellada
i nosaltres immersos en eixa soledat.
Necessite de tu i d’aquest moment.
El silenci ens envaeix, m’abraces
i el meu somni s’adorm en els teus dits.
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PENSAMENTS
Et pense
i pense distància i pense tranquil·litat
i pense viatjar i encontrar i pense alegria
i amor i caminars i pense abraç
i pense tristesa i plorar i pense t'esperaré.

Em pense
i pense llunyania i pense vivesa
i pense permanència i trobar i pense somriures
i somnis i complicitat i pense besos
i pense soroll i adéu i pense m'esperaràs.

Et pense, em pense i pense estimar.

3

QÜESTIONS
Quants capvespres més he d'esperar?
Meló, fruit de sang amb pigues negres
seràs encara tard
l'amic de l'espera?
L’Alger no em deixa sola, i vosaltres?
Àcids i verds com l'herba, aspres i rodons
em deixareu sola,
dolços kiwis?
Sou la parella envejada, ho sabeu?
Cireres rodones, vermelles i brillants
elegants com cap altra,
m'abandoneu ara?
No suporte els capvespres com hui,
vosaltres esteu, però ell no
ja no ve més, m'ha deixat sola,
que penseu fruites, que he de fer?
He de fugir? He se seguir? O millor morir?
Sóc covard? Seré valenta i lluitaré,
amb vosaltres amigues, a l'estiu,
sola a l'hivern, però sense abandonar.
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DIGUES SÍ
No a les llargues nits esperant la mort
ni a la falsa tristesa pel que ha passat.
No a les serps estiuenques, amb verí
ni als caragols famolencs de natura.
No a la pujada d’interès dels fums:
que no estima gens el que creu seu.
No a la ironia dels més grans
per burlar-se dels que no tenen tant.
No a les amargures orientals
ni a les de l'est o sud alegres al mal.
No volem ser enganyats per qui es veu
el sol front els núvols.
Si al gra d'arena dins la mar,
i a la mar dins la immensa terra.
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CONFIANÇA
Confie.
Confie que anem a veure'l.
Confie.
Confie que m'escolte. Confie.
Confie que entenga el que passa.
Confie.
Confie que puga ajudar-me.
Confie que ho faça bé.
Confie.
Confie que desaparesquen aviat.
Confie.
Confie alegrar a la mare.
Confie.
Confie no decebre ningú.
Confie que ixca bé,
per poder ser feliç. Confie.
Confie ser com abans.
Confie.
Confie estimar-me molt.
Confie,
Confie en tu, confie.
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Confie en mi
i en eixes pastilles. Confie.
Confie tornar a néixer
tu ja m'ho deies, confia.
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ONES VALENTES
Les ones demanaven ajuda
amb el seu moviment pausat,
però ningú no les va veure.
Un dia cansades ja, de que
feren més cas als arbres,
van decidir revelar-se, va ser
a la tardor quan tots se'n van
adonar, que les ones eren ahi
i havien de voler-les més.
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MOLT ESTIMA'M
Besa’m besa’m
besa’m coll
besa’m vine
besa’m distància
besa’m molt
besa’m estima’m.
Estima’m estima’m
estima’m besa’m
estima’m molt
estima’m coll
estima’m distància
estima’m vine.
Vine vine
vine estima’m
vine distància
vine besa’m
vine coll
vine molt.
Molt molt
molt vine
molt coll
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molt estima’m
molt besa’m
molt distància.
Distància distància
distància molt
distància besa’m
distància vine
distància estima’m
distància coll.
Coll coll
coll distància
coll estima’m
coll molt
coll vine
coll besa’m.
Besa’m coll
vine distància
molt estima’m.
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REFLEXIONS
El camí més ple,
el cant dels ocells,
el so de les fulles,
la nostra veu.
El camí dels arbres,
de les rialles
el més alegre, el més cansat.
Prompte veure’m la llum,
estem desfets,
els rius, les cançons, nosaltres,
el camí més gratificant.
Acabar serà començar,
començar a enyorar-te,
a reflexionar,
a saber ser persones,
a voler…
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L’ADÉU
S’abracen i es besen,
no es poden separar
ell se’n va, ella es queda
els dos ploren,
quina tristor…
La gent els mira
estan enamorats,
van a separar-se,
els amants s’estimen massa
ell ja està lluny, ella se’n va sola.
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LA MEUA VILA
És tant el que puc dir de tu
que, de segur em quedaré curta,
perquè amb tu les paraules sobren,
sols hi ha que obrir ulls i cor.
La Nau i Sant Antoni
t'acolleixen amb tendresa,
el Montgó fort i dolç
et protegeix dels plors.
L'endinsada Granadella
sembla la cova del mite
amb escarpades roques
i presoners de la natura.
La Barraca protegida
per l'Illa del Portitxol,
acompanyada per sempre
per casetes de pescadors.
Petorrí, Cama-roja i Margalló,
ametllers, tarongers i garrofers
cobreixen els teus camps de
les gelades i les xafogors.
Santa Llúcia i el Calvari
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són els ulls que vigilen
els estrets carrers del poble.
Majors contant històries.
Carrers inundats de festa
per Sant Joan, en les fogueres,
xaranga, cercaviles, garlandes,
tots ho celebrem amb tu.
Fins els Molins de les Planes
volen viure aquests moments
amb els focs artificials
que deixen arrere Sant Joan.
Aquesta vila meua,
el niu on m'he criat
tranquil·la i relaxant
agitada i estressant.
Una mescla de sensacions,
que lluny d'odiar-te
fan voler-te més,
perquè ets un encant.
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ARRIBARÀS
La nit de l’hivern,
front a mi la finestra mig oberta,
el tel s’envola.
Mire pel vidre
amb el dit faig el seu nom.
L’alba al cel, les gavines,
el falutx, els cotxes i una dona.
El sol ja ha eixit, prompte serem junts.
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LA MEUA ESTRELLETA
No saps com recorde,
quan venies dimartsos
jugaves amb nosaltres
i ens feies riure, tant
que les vesprades
ens passaven volant.
Perfectament recorde
quan dormíem juntes
m'ajudaves a dormir
fent que la por fugira
amb rondalles,
històries dels teus dies.
Recorde els dies juntes
fent punt de ganxo al
al riu-rau, ballant
davant teu, per fer-te riure,
i quines rialles tenies!
El dia que te n'anares
vas deixar un gran buit
però no dins el meu cor.
Ara ets una estrelleta
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que sempre esta amb mi,
gràcies per haver fet
que sàpiga estimar tant.
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MEDITERRANI
Brillant com la llum,
el mosset de sol més bonic,
la nostra mar, rima d'amar
amb l'amanèixer esponjat.
Blava com el cel borrufat
i fosca, com si fos la dolça nit,
immensa com l'Univers infinit
i llunyana i distanciada com tu.
Eres tant encisadora mareta,
que sembles un sentiment de mel,
quan et mire transmets melancolia
i misteri, amb la teua blava foscor.
La cançó de bressol més inquieta,
que com si fos un nen entremaliat
mai és quieta, la nostra mar.
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T'ENYORE
Desperte sola als matins
t’enyore
veig la llum del sol
t’enyore
menge ensaïmada amb cafè
t’enyore
passetge vora la mar
t’enyore
sent el piu dels ocells
t’enyore
escolte les ones trencant
t’enyore
veig uns enamorats
t’enyore
vole al cel
t’enyore
m’adintre en els núvols
t’enyore
pense en nosaltres
t’enyore
baixe a terra
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t’enyore
et veig al pensament
t’enyore
es fa de nit, t’enyore més?
t’enyore
a l’alba junts
t’enyore
al nord t’adorms
t’enyore
l’est et desperta
t’enyore
s’ha acabat l’enyor, no per sempre
t’enyore.
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LLENÇOL DOLÇ
És el llit trist d’una fosca nit,
solitària com l’amor
estrellada com tu.
La nit amarga per la soledat
soledat teua, i meua,
soledat del llit sense el seu amant
protector de freds i pors,
freds del gelat hivern,
neus, pluges, gelades sense ell,
pors dels sorolls obscurs.
Necessita del llençol dolç,
llençol alegre i tranquil·litzador
amic de tots, volgut per molts.
blau, verd, rosa, roig
el color no importa, importa ell.
dolç llençol torna prompte.
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L'INSTANT
Hi ha tants octubres dels teus ulls als meus,
on en pedres l’amor es perd la vida
i perquè als ulls comença la distància
l’oblit on es desfullen les acàcies.
De sobte, el sol ponent travessa els arbres,
el silenci de l’illa, que ha tornat perillosa i abrupta
i mentrestant, avança, per les hores
l’ombra silenciosa duna vida.
S’ha fet de nit. Mira des del més alt
per un instant efímer de tendresa
i les cartes d’amor
el seu somni mor per un instant.
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AMOR DOLENT
Trobe en la nit la teua presència
aquesta foscor, em fa veure't prop
i la gelor, molt lluny d'ací.
Aquesta realitat no m'agrada, amor
per què te'n vas?
Desitge que tornes, però no pots.
Trobe al matí la teua presència
al llit, amb tu, els teus abraços
m'estimes, però, trobe
en les estrelles la teua absència.
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DESIG
Passa els teus llavis pels meus,
besa'm traient-me foc.
Fes dels meus cabells nucs,
revolica'ls molt.
Fes-me nua sense cap por
i jo t'ho faig a tu.
Posa la mà als meus pits
passa-la suaument.
Et fas flama dins la gelor
sense desfer-te.
Toca'm per tot arreu, amor
i mou-te molt.
L'aigua cau pel meu front,
ara en som un sol.
T'estime cada dia més
i tu, ho desitges.
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LLARGA ESPERA
L’aigua és freda,
el sol es desfà,
les muntanyes nevades,
comença la nit,
l'amor al llit,
l’alba es despulla,
les ones peguen,
les fulles quietes,
un vent encès,
música dels núvols,
amants dormint,
finestra oberta,
llarga espera,
l'estimat dolor,
els somnis complits,
dolça nuesa,
delicada vida,
amargs plors.
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SENSE PARAULES
El sol es pon rere l'arbreda: tanque els ulls i deixe
els records, tot de sobte, ressonen,
alhora que el mirall s'emplena el rostre d'estels,
més enllà d'ell mateix, un home,
tant li fa si núvols o la corfa arrugada d'un tronc,
jo amb la nit dins els ulls i esperant l'alba,
brosses marines als teus llavis dient-me adéu,
home lliure, tu sempre estimaràs el mar.
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