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L'ESSÈNCIA DEL NUS

LLuiTa

Lluita ferotge presa de dolor,
pontífexs arreu d’inhàbil consell,
incomprensió com constant flagell,
fugida silent d’enze rabior.

Inútil avenç curullat de por,
tenaç corc punyint per dins de la pell,
desori convuls d’infirmat cervell,
inert moviment del cos cruixidor.

Confront diari al passar la prova
d’aixecar del llit i posar la roba.

Ingent esforç per sortir de la cova,
erma soledat d’aquell que s’hi troba.

Les mans, cansades de tant tremolor.
El cor, Sol ixent de serps de negror.
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L'ESSÈNCIA DEL NUS

aMOR senZiLL

Jo no vull un ara 
amb tanta claror,
millor trio un després
que s’endinsi
en els clarobscurs del teu cos. 

El desig de la paraula 
o la paraula del desig, 
cruel dicotomia! 

Quin joc tan estremidor 
si a cada jugada li correspon 

només un sí,…
                          …o només un no.

I què ens queda?

Ens queda el més pur,
l’essència del nus,
el que t’arrela a mi
i el que m’arrela a tu,

una cosa tan senzilla
com dir-te que t’estimo.
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Salvador Riera Solsona

Si mires als ulls d’un (dis)capacitat, descobriràs 
on rau la veritable capacitat.

Salvador riEra
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L'ESSÈNCIA DEL NUS

si eM Veus

Si em veus i t’adones que no hi veig,
mira’m.

Si em veus i t’adones que no hi sento,
parla’m.

Si em veus i t’adones que quequejo,
escolta’m.

Si em veus i t’adones que no parlo,
juga’m.

Si em veus i t’adones que no et puc tocar,
toca’m.

Si em veus i t’adones que em costa moure’m,
mou-me.

Si em veus i t’adones que he caigut,
aixeca’m.

Si em veus i t’adones que tremolo,
abraça’m.

Si em veus i t’adones que ploro,
deixa’m plorar.

Però no deixis mai de mirar-me, de parlar-me, d’escoltar-me, 
de jugar-me, de tocar-me, de moure’m, d’aixecar-me, d’abraçar-me

I per damunt de tot,
no deixis mai d’estimar-me.
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