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NONSENSE
[...] Escribir un poema
no que cada letra
bique o morto,
no que cada verso
mida un soño,
no que o pouco
sexa todo.

(LUÍS
VALLE)
Luns

13 de xaneiro
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Jean Portante (1950) naceu en Luxemburgo e vive hoxe en París.
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Neste mesmo país ten recibido multitude de galardóns coma, de
feito, o homónimo e tan prestixioso Premio Mallarmé, así coma o
Gran Premio da Sociedade de Escritores ao conxunto da súa obra.
Tamén polo conxunto da súa obra fóronlle outorgados en 2011 o
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ESTRELAS CASE MORTAS
Que farán as chaves
cando as fechaduras teñan desaparecido
e as estrelas
coma olivas case mortas
entren no cuarto sen chamar
e que fará o cuarto
no momento da colleita
quen ha dicirlle á vía láctea
que recolla a súa saba e a dobre ben
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PORTANTE)
Luns

13 de xaneiro

ti, cando se vaia quen fai tantas preguntas,
serás quen de controlar esas faíscas fugaces
da cheminea e, co leite derramado,
non alisarás máis ca a pel
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máis vale coidar un lume fechado
que reavivar a osa maior
de noite todos os durmintes teñen mil anos
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para facer un morto precísase dun prato
de olivas e unha cunca de eternidade.

Luís Valle

