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A Garmu,
per cada volta que caminàrem 

pels carrers de la nit dels pobles de l’Horta
a la recerca de l’última festa dels estius

que ara recorde tan llunyans i tan aliens
com si fos el paradís perdut.
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allò que està dins
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Permeabilitat (solució de modèstia)

For every atom belonging to me as good belongs to you.
Walt Whitman

Jo vaig començar a escriure

el dia que vaig nàixer,

perquè estic entravessat 

per les primeres paraules que vaig sentir,

com el cadell que sempre recorda

el tendre perfum 

del si de sa mare.

Encara que la mare no hi siga més.

És que no hi és tota la meua vida 

implícita en aquest vers?

Tanmateix estic entravessat 

pels poetes que he llegit.

Soc fill il·legítim d’ells,

i net dels poetes que ells varen llegir.

Jo soc fill de mil i un pares

i encara més mares jo tinc.

Si has tingut l’agudesa d’haver-me tocat,

si per cas alguna volta t’he colpit,

per mitjà de tu hi hauré parlat,

i hom parlarà per mitjà de mi.


