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El jardí d’Eros1

Eros, primer dels déus i arquer,
abraça la totalitat de l’experiència amorosa;

i l’eros, en el fons, no és sinó una sola sageta
la qual, per bé que es trobi desviada a l’inici de les nostres vides,

pot a cada instant retrobar la via de la seva justa fita,
 el seu eix creador que la crida.

L’arc i la fletxa. Meravelles de l’Eros, Annick de Souzenelle
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CinC al·legories de Venus

I

Abisme pelvià

 c

        r          a

  u    ll

ÿ

on l’amor s’estimba.
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II

Drupa esfèrula

ga – l – ga

de gemmes coronada.
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III

Borró gerd

calze ufanós

 d’espluga silvestre.
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IV

Desfonada osca

degotall

on el delit es colga.
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V

Labida corol·la

recapta el glavi

 curull de festeig.
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dansa sagrada

Assaboreixo la corol·la del teu tàlem sagrat

per xuclar-hi la mel d’una perla secreta

—esclat de nèctar silvestre—

al compàs d’una dansa ancestral.

Bes a bes,

emergeix del teu semblant

la bellesa primordial de l’Univers.

La plenitud del buit — 8 — ens enrosca 

fins a llaçar-nos a la deu de l’infinit — ∞ —.
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oh, aquests instants d’eternitat  
en el teu rostre

Oh, aquests instants d’eternitat en el teu rostre

resplendent i pur com el foc de l’Univers!

Quina festa la dels déus, 

que s’han complagut a infantar-te d’atributs dels cels!

Benaurat el jorn que encengueren dalt l’Olimp la 

[teva flama

i, argentada de lluna i robí,

t’engendraren en aquest baix món!

Feliç l’hora que el teu nom ressonà en el meu cor,

feliç el dia que ens feren regal de nostre amor!
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quina mà tan exCelsa

Quina mà tan excelsa t’ha florejat d’imperible bellesa,

  poncella dels meus somnis?

De quin estel llisca l’espurna que llueix el teu mirar,

  nineta dels meus ulls?

Quin foc ha encès la flama del teu cor veraç i ardent,

  braser del meu sentir?

De quin buf t’envoles lliure i vaporosa com la mar,

  balancí del meu pensar?

Quin voler fa que t’estimi més enllà de tot voler,

  amor del meu amor?
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als peus de la sal

Als peus de la sal,

l’alè de mar perfuma l’aroma del primer bes…

Ert i commòs

contemplo,

esbalaït,

la tornejada bellesa del teu cos

mentre n’admiro la perfecció de les formes

i l’imagino sota la mirada d’un artista immortal…

Als peus de la sal,

només la lluna sap la natura del foc 

que crepita en la sang dels amants!


