PERLA DE VELLUT (COMPOSICIÓ) (XVII A XXI)
Un relat de: PERLA DE VELLUT
XVII
Amb la teua cintura
cada vegada que el sol toca
les meues mans i m’ abraça amb els seus rajos
escolte una veu
senzilla
des del meu cor exclamant:
Em vols... em vols!
Perla de vellut...
cada dia, em vols més!
com jo t’ estime enamorat!
Des d’ aquest moment
esteles d’amor
s’ esbargien en el dosser
dels somnis
volen els meus sospirs cap a tu
com a papallones pel vent.
He somniat... perla de vellut...
amb les teues carícies...
i besos tantes vegades
que desfulli margarides
sols per a imaginar que m’ estimes.
XVIII
Conte els punts cardinals
del teu cos
l’ arc iris en calidoscòpica aquarel.la
i les espigues de la teua pell
perquè van ser collita
de les meues mans
i la flor oberta del teu sexe
m’ enamora
quan en els solcs del desig
naixeren els teus pètals
al crepuscle.
Oh!, perla de vellut
has vingut amb l’ aire de sospirs
i amb llavis perfumats.
Vaig amar la florida sensació
del teu ventre
fecunda de somnis i promeses
el tirabuixó de la teua cintura
cisellant sobre l’ aire
filigranes de pluja.

XIX
Pronuncie la teua forma
donant-li fidelitat
i horitzontalment
llig el teu poema
dins del cor.
Expressions
de la teua línia
m’ evidents
i comence a llegir els teus ulls.
Quan els meus sospirs
es posen sobre el teu amor
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se ‘t transforma
la teua bellesa.
Després d’ haver-te llegit
minuciosament tantes vegades
un gran sort se m’ obri
dins de l’ ànima
i això em fa meravellosament
sensible
a la teua poesia.
Vaig hipnotitzar la teua mirada
boja d’ alegria.
XX
Perla de vellut vas nàixer
ets com el vent
o com el foc
o com la neu
o tal volta com l’ amor.
fas vibrar arbres
falgueres
rosers
fulles verdes
núvols conquistadors,
bressola ‘m amb el teu vel
senzill
per a aprendre
de la teua bellesa.
Perquè la vellesa ens transforma
a una vida més eterna
Perla de vellut
ets la meua fantasia.

XXI
El teu cos és més que un poble
ple de llet i de mel
que em fas recórrer sec
i al cap d’ alguna estona
bec de la teua aigua fresca
de cascada
mil•lenària font
que no puc oblidar
ni quan dorm
ni quan estic llegint
i a vegades actiu
reitere entre les teues parpelles
i la teua galta
és l’ escuma
de la teua vivència.
Els teus ulls naixen
d’ un desig del cel
on cap àngel pot igualar-se
al teu semblant.

2

