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Obres l’aixeta
de les hores eixutes
i omples el got
de la buidor que raja.
Amb tu, el dia seu
prop la taula parada.
A talls, al plat hi tens,
carn d’esperança oberta
rajant realitat, sagnant,
a gotes.
*
Al bagul dels records
guardes les màscares
i el ulls del jo enjogassat
et miren rere d’elles.
Poses la mà dins l’aigua
de l’hora remoguda
i proves d’atrapar-lo, el jo,
l’embruix, el peix esmunyedís,
el jo de tu, el jo de la màscara.
*
A queixalades d’hores
te la menges, la poma. És la mateixa
poma. És la mateixa set,
la por de cada dia.
La d’ahir, la d’abans-d’ahir
la de demà passat.
Vols dir que ets tu?,
diu el mirall mirant-te
sorneguer. Tot és igual
tan diferent,
un joc de mans només.
*

El fred encén el foc i, arrossegant
sacs plens de fulles seques,
s’allunya la tardor.
El vent s’ha fet okupa
de tants nius buits
plens de silenci.
Entre els teus llavis sents
gust de mai més,
licor afrodisíac.

2016

*
Despulles del pelló el teu moment punxent,
i al foc viu tan glaçat torres castanyes
cuites com
dies rodant entre els dits.
També cous el dolor
fet sucre destil•lat,
mentre emplenes el gerro que t’acull
amb branques d’eucaliptus perfumades
i guardes els records dins cistells de paraules,
a munts, adéus amargs fets a bocins
fonent-se de dolçor.
*
Després, tu vas amb les hores a peu
tot fent corrua, dus entrepans
d’instants i ràpid puges a l’autobús
enfarfegat de pressa.
Valides el bitllet
que forada l’adéu.
*
Sempre surts la primera
i sempre arribes tard
al teu destí:
Avinguda de la felicitat.

