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Entre la set i la font
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El cap del carril
Vaig trobar-te
perquè no hi ha cap cosa isolada
a l’univers.
Se’m va acabar de cop
rodar esgarriat com les gotes de pluja
quan les empeny el vent.
No vam voler que quedés intacte
cap desig, i quin desgast
les mans fent carreres
amb la llengua fora
per la pell.
Que bells els nostres cossos,
com els dels nedadors
quan allarguen els braços
per guanyar el cap del carril.
Hi ha records on el sol
no deixa cap raconada d’ombra.
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Tothora
Com la frenètica activitat d’un formiguer,
el desig va per dins.
Com un arbre errabund
que cerca on enfonyar l’arrel,
el desig va per fora.
L’arada en desús sospira per la terra.
Per una aixada lluent, el guaret.
Les barques a la platja
somnien l’alta mar.
Mans que les obrin,
demanen les aixetes.
Per l’ull de l’agulla
vol passar el camell.
El desig sempre va per feina,
és aquest abisme que no podem remoure
ni trencar.
Mai no s’afarta,
corre tothora a treure’s el gust a la boca
de la set.
16
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Anava mudat
Anava mudat just per agradar-te.
Vaig presentar-me al teu davant
com algú donat als plaers i al viure
amb històries de viatges i basars,
de minarets i cúpules daurades,
de lectures, de poemes.
Soc un saurí —vaig dir-te—,
un llegidor de cors.
Qui truca, vol que l’obrin.
Per això no et vaig dir res
de les penes que m’assalten:
la d’allò que fou i no ha de tornar més,
la d’allò que somniem
i no s’esdevé mai.
No va caldre gastar cap més paraula.
Com lladres en un museu
vam córrer directes a les peces de valor.

17
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Recordar és sentir l’escalfor del llit
quan et despertes.
Després
poses els peus descalços
al terra fred del dia.

18
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Cadena tròfica
En veure’t,
els ulls se’m van agenollar.
Les paneres de la gana,
els càntirs de la set,
quins xiscles.
Amb urgència,
qualsevol tàctica valdria:
el riure de les hienes, la xerradissa
dels lloros, les llàgrimes de cocodril,
el camuflatge dels camaleons,
la boa, que s’ho empassa tot,
de la flor carnívora
la llengua de vellut.
La natura és així:
res ni ningú s’escapa, en la cadena tròfica,
d’un depredador.
A voltes, en els besos,
topen les dents.

19
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