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Aire
Si entres en aquesta casa,
desposseeix-te de maletes,
no tinc, ni vull, ja,
espai per a embarassos.
Si entres en aquesta casa,
oblida’t dels desperfectes
de la que deixes enrere,
i del dolor filtrat a les seves parets.
Si entres en aquesta casa,
porta una ampolla de vi
i ajusta sempre la porta,
però que corri l’a i r e.

Oxigen
Si ens confinem junts,
ensenya’m a aprendre’ns;
recloem-nos l’un a l’altre,
arrenquem-nos les màscares
i alenem-nos fins que se’ns acabi l’aire.
Sigues test, maura’m, arrela’m
i amb la teva saó
acreix la meva set.
Alliberem pulsions antany castrades:
en aquest univers
els límits campen només per dins
fins que decidim esbotzar-los.

Ventilació
Segello la capsa dels records,
perquè no s’escampin pertot,
em desconcentrin amb el seu fragor
o em facin caure.
Obro portes i finestres
perquè marxin el fred, la boira i el sopor,
i entrin escalfor i aromes noves.
Sobre l’ampit em recolzo amb fermesa
per treure el cap enfora,
exhalar pensaments viciats,
i respirar el joc dels infants al parc,
el passeig despreocupat dels enamorats,
la llibertat dels indòmits ocells.
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Si no fos per tants pans i pastissos,
si no fos per tants interrogants,
si no fos per tantes sentències abstruses,
si no fos per una hibernació tan llarga,
que ja vam deixar enrere en passar la porta,
que fan que ens sapiguem desperts
i glatim una vida palmària
–ara tot just espipellada–,
et demanaria que em pessiguessis.

La clau
Malgrat tot,
mantenim l’alçada,
ens continuem reconeixent,
ens reservem més abraçades,
més copes i sopars,
més viatges per quan el conte es desencalli.
A les parets han brotat més llibres i plantes,
i més ganes de convidar-vos-hi dins.
Tinc menys necessitats de tot,
més deler de gaudir del poc
i de fer-ho acompanyada.

Carmí, talons i vestit
De carmí, espill meu,
per cisellar una expressió massa temps furtiva.
El vermell purpuri m’ablama el coratge
i tenyeix els grisos del camí.
Amb vestit i talons, espill meu,
per anunciar als meus carrers i companys
que no abdico, que torno estufada
a continuar el ball i la seva música.
No pateixis per mi:
arribada l’horabaixa
a la llar refugi, custòdia de la més íntima llibertat,
sempre hi torno.

