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La petició
Enllumena l’anvers de la pedra,
la part interior de la closca,
la semiesfera oculta de l’ull.
Desentenebra tot allò
que té massa i ocupa un volum
però que no pots detectar
amb la retina.
Apropa la llanterna
al que s’escapa del rang òptic,
encén la contradicció
de tenir ulls i no veure-hi.
Clarifica allò que emet fotons
a què la nostra pupil·la no és sensible.
Deixa’m veure
el naixement de les estrelles,
l’expansió de l’univers,
la teva llengua anticipant-se a la meva.
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Il·lumina’m
allò que no veuré mai.
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La passió
Llegia llibres,
comprava llibres, subratllava llibres,
doblegava les pàgines dels llibres,
anava a la biblioteca i demanava llibres,
acariciava llibres, es masturbava amb llibres,
escrivia sobre llibres,
passejava amb llibres, s’adormia amb llibres,
somniava que escrivia llibres,
es despertava i escrivia llibres,
de vegades només feia veure que escrivia llibres,
enviava llibres, rebia a casa llibres,
deixava llibres, reclamava els llibres,
intercanviava llibres,
es feia una taula amb llibres,
dormia damunt de llibres,
esmorzava, dinava i sopava amb llibres,
perdia llibres, de vegades trobava els llibres,
omplia llibretes amb frases de llibres
i dibuixava llibres als marges de les llibretes
que contenien frases de llibres.
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Al llit de mort, davant l’absència de llibres,
li insistien: No en vols cap, de llibre?
i ell feia que no amb el cap, somrient,
i amb les mans girava el full del llibre final.
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