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La indicible nit xopa de gebre i pluja
s’abraça al silenci, un altre cop
la paraula s’enreda amb els noms
del rierol, la fruita, l’oceà;
no gos demanar claus ni sentit
al laberint, per cas no cops res,
traduesc amb maldestresa del buit,
i, com d’habitud, tu fuges, escapes,
bella, desabillada, emboirada
amb la fosca nuesa del fulgor. 
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13

Al llarg fil de seda del temps
els nostres llinatges ara es diuen
espai en blanc, oblit, mans humides,
sense oxigen, en llevar-nos, quan el sol
encara fred ens fereix els ulls
a través de les cortinetes,
i, més potent que un cràter adormit,
els torterols dels carrers estrets en coma profund
ens viu dedins i no ho sabem,
els nostres braços entumits de tant d’amor,
bàrbarament, de vegades, palesen el foc
més enllà de qualsevol bri de raó,
foscament, la flama viva, els llits joiosos,
les besades, l’amor, la veu de l’ardor.
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Es tanca un diumenge i no ha passat res de nou,
el riuet ha corregut sota el meu balcó,
qualque ànec sodomitzat d’avorriment,
unes palmeres quietes, cap trucada
de veus generoses, sorprenents, inesperades,
hecatombes brutals a Anglaterra.
Res no sembla commoure, però, el trànsit
dels capgrossos, lent, lleuger, ensopit.
Em fan mal les temples perquè anit i demà
ha de ploure sorra i deixalles. Sent a dir
que ha mort un escriptor impostat a Marràqueix,
res a plànyer, ni tan sols sabia que encara fos viu,
m’és ben igual. Cap vella amant truca
a la meva porta i potser la meva carn ho voldria,
però avui és un dia d’aquells que tant m’és,
el riuet s’esmuny quasi maldestre
arran de les tavernes buides.
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La indicible nit xopa de gebre i pluja
s’abraça al silenci, un altre cop
la paraula s’enreda amb els noms
del rierol, la fruita, l’oceà;
no gos demanar claus ni sentit
al laberint, per cas no cops res,
traduesc amb maldestresa del buit,
i, com d’habitud, tu fuges, t’escapes,
bella, desabillada, emboirada
amb la fosca nuesa del fulgor.
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Crida als balcons nus o ornats d’oratge,
al caliu sempre encès o encara esfèric,
crida a l’embat sobre les alzines,
criden a l’ull de l’alicorn i als éssers pastats
d’estius plens, crida als gerds i al temps
de figues. La nit està feta d’això i el vel
que cobreix com una segona veritat,
com una segona o enèsima pell, fa brollar
dels espills tantes incerteses veres;
vosaltres, jo quan us cerc, quan em defugiu,
tots esdevenim una esponja xopa,
què importa un cos concret?
Què importa una veu precisa i clara?
La nit és la nit i és inexplicable.
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