
L’amor et lleparà les ombres de la cara,
tindrà gust de saliva, de carn i flor de sal
la llengua de records del quiet animal,
i jo t’abraçaré amb els meus braços d’ara.

Ens adormirem junts al llit de l’enyorança
i a la teva carn viva, impacients, cansats
de ser en mons diferents. Amb dits carbonitzats,
agafaré la mà de la teva esperança...
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...Il faut avoir le courage de l’avaler

Un dia, anys
després de perdre’t, et trobaré,
quan ja només serveixi
per recordar. Em miraràs
amb els teus ulls de cuiro
i, com un bon covard, rebré
la fuetada ajupint-me i callant.
La càlida mà del teu amor,
encara generosa, em tocarà els cabells
i el teu cos m’excitarà
una vegada més. Dissimulant
et convidaré a un dinar de luxe
i et preguntaré pels teus poemes
i pels teus amants. Tu, com sempre,
massa intel·ligent per comprendre
la vilesa, somriuràs i diràs
quatre mots adequats en francès
sobre les ostres o la poesia.
A l’hora de les copes, jo
ho voldria però tu no
em preguntaràs res,
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i em voldré creure que em menysprees
perquè m’estimes massa. 
Faré el distret, diré frases brillants
més ridícules que mai
i a mitja tarda ens separarem;
cap a la vida tu, jo cap a casa.
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17 de maig

Els llavis de magrana oberts,
la pell calenta de les seves cuixes
entre les teves, l’amor
amb precaucions, enretirant-te
quan esclata.   

Ritmes deixats
en una habitació llogada.   

La recordes,
envilit, sense sortida,
perquè et creus que ja és tard per estimar
i encara no ets prou cínic per fruir
irresponsablement.   

Passaran anys
i et compraràs una ànima
per conviure amb la por
que vas tenir. I callarà el desig,
ofegat per l’amor que has ofegat,
incapaç de llepar sense memòria 
la pell dolça de la joventut 
que se’t dona ignorant, enlluernada,
la teva impotència per la vida.
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Un vel

¿Només un vel el nostre temps
dins de les coves del record
tallant el sol i cargolant-se
quan l’aire fred de la paraula
sense oient se l’endugui?
Apartaré els records
i les cortines de paraules soles:
deixa’m el temps, amor,
amb ella i sense tu.
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Fins que tornem a viure

Ho tornaràs a dir en ratlles com filferros
que mal lliguen la garba del que no saps sentir:
la calor de la tarda i el cremat escorpí
que et fa de cor i t’enverina els dies.
Sí, quin avorriment tornar a tornar a dir-ho,
que repetit el temps, i la mà,
quin gargot allargat, fins que tornem a viure.
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