
Un dipòsit d’amor qualsevol

Que m'he caigut
però d'esquena
per mirar el cel,
que he sagnat
tant d'alegria

que tan sols em queda fel,
tinc tanta esperança
que el tanatopràctor

quan vaig morir
m'enterrà en gel,
i m'envià a l’espai

per  ser les estrelles
garantides al teu hotel.

L'or m'està trencant la finestra
i m'està embrutant el mirall,

m'omple el jardí de mirades silvestres
que creixen amb l'abonament

de l'alegria avall,
tots plegats som

una plaga d'ànimes vagarejant
per un mateix sorral,

disparant els corbs que
crien a l'àlber

ous de taciturna crueltat.
Potser t'han parlat
de tragèdia griega
però no t'han parlat

d'una tragèdia a París,
d'un nin que a
Natzaret prega

regant el seu somni
de ser feliç,

crec que no et sonen



els mars de Barcelona
implorant amb cada ona

que el teu desig es complís,
no has sentit sobre
el país de la bota
trepitjant Mallorca

perquè, les palmeres,
les derroten els lis.

Tant de bo que seiem
en aquest gratacel,
ja que, des d'aquí,

l'infinit s'albira,
tant de bo,

coronant-me l'aurora boreal
que, amb fred amor

em xopa de blau
tant de gust,

batejant-me la pluja,
una beneïda dutxa
m'atorga quan cau,
i ara que s'assegut
tothom sobre el cel,

digue'm ,
què veus tu quan et mires?

Si creus que no ets bo
tranquil, no ho ets encara,

conec un llardós lloc màgic:
el garatge de Steve Jobs.

Si t’encega la foscor
tanca els ulls

i, amb força de voluntat
t'enviaré un color.

Si perds el fil



quan vagis com la seda
cabdells encara em queden,

et teixiré un paradís.
Si, en una guerra civil
et trobessis indefens
amb un llapis i paper

et faria de fusell.
La vida,

cada cop més propera a nosaltres
en aquest mocador, el món
eixugant-nos les llàgrimes,

acomiadant-se del mal,
apartant el cabell al cap

de les mirades menys àrides.
La poeta,

vomitant art de nits en vetlla
perquè li agrada tocar fusta
i tocar l’ànima mentrestant,
a Nova York, París o Roma

mitjançant versos, o bé, proses,
amb llapis i boca  igual.

La catifa,
vermella de l'alegria

verda de l'enveja
per no ser tova
com un coixí,

fent reverències a aquest poema,
presentant també la seva  fi.


