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DIVISES

Guaitant per l’escletxa endevine el crim:
sort d’agulla, pacte macabre.

L’aire,
arreu del món

i en totes les cases,
en totes les cases on cuinen per a molts;

l’aire còmplice que expulsava la teua boca,
 divises necessàries com dents, com l’aire.

I jo t’estime encara, genet preciosa,
com s’estimen les busques del rellotge a mitjanit.

Ara, m’esgarra sencer el mar.
Solitud inherent, sabor a vi

i un fil de llum que penetra i m’esquitxa
la cara bruta d’insomni.

Brunzit de mosca, estiuenc brunzit
sobre aquell sofà...

Em recorde enganxat als teus mugrons,
vàndal d’essències a la memòria compartida,

mentre tu m’observaves somrient,
i jo sentia l’olor de la pebrera a la cuina,

i els ocells...
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Els ocells baten les ales, jo no.
Estellés ens condemnava a nuesa

i nosaltres esteníem la roba en qualsevol lloc.
Ah, la roba estesa, cuirassa nostra:

també la trobe a faltar!

Et recorde en l’obsolet paradís.
Inevitablement em pregunte si

ens fem grans o és ell que se’ns ha fet petit.

Serè grinyol del vaixell que salpa,
alè de revòlver recent usat;

aliè sentiment de culpa i asfalt
als peus descalços. Dolcíssima venjança.

Distància.
Cançó de bressol que brodes en la meua pell

amb forma de paraules màgiques d’amor etern.
Després de la tempesta lleve la pols.

Aleshores tu, desvestida d’anarquia,
guardes les promeses incomplides al calaix.

Petjades d’aquells llocs,
desposseïdes plomes precioses

sempre precioses.
Dels capolls naixen les papallones

que adornen el cel i tot ho adornen
i jo, orfe d’ombra,

intente oblidar cada nit
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monstres que m’ofeguen,
trepitgen el meu pit.

Em prometen que moriran amb mi
però mai ho han fet.

No, tampoc jo ho he fet.


