
Quin mal neguit informe els peus t'agafa
I els arrossega dins la pluja tova,
Pesada i tendra, que estovar-los busca;
Quan l'elefant devora bruts panxells
De les dones pensades i el desembre
Acumula miratges i en trau boira.

I tu t'agafes la més blanca nit
Com si fos l'ametler: corbata blanca
Penjant precoç. Llegeixes tots els signes
Que vénen pel camí, al moll t'adaptes
(no menteixis, no tens on agafar-te)
i d'algues el cordam respira núvols.

No renegues de l'ordi, t'accelera.
Les mossegades t'abandonen, dèbil
Escuma i cendra dels més joves dies.
L'escata protegeix les folles illes
Que en l'aixella florien i el deliri
De les xacres. La blanca pedra negra.

Aquí comença l'ordre; dins la negra
Maror d'albades l'hora s'accelera.
De tots els ignorants aquest deliri,
Dels peixos la nocturna vida, dèbil:
Les flàccides mentides que ens fan illes
Que en miratges s'emboiren tots els dies.

En les dones pensades, en els dies:
La pluja dura, que lleugera, negra,
Va caient pels carrers i per les illes,
Pels camins on el tràfic s'accelera.
El mal neguit amorf, tot el deliri
Que et treu la son, baldat, et torna dèbil.

Com una cabra pels pendissos, dèbil
Trem la sang dins les venes, plora dies
No viscuts, i la mà per al deliri
Sobre el blanc de la pàgina més negra
Sempre farà tard (bé s'accelera!).
Precoç llegeixes obstinades illes.
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Corbata blanca, proes, pobles, illes.
Tu t'informaves del pensiero dèbil,
La différance que sempre s'accelera
Per davant del sentit; versos i dies
Ordies amb neguit de tija negra.
Tornem al caos? – Deixa'm el deliri

Que l'allargui un poc més, el foll deliri
Que em fa les hores dolces, que les illes
Reuneix amb la mà sucosa i negra
De qui viu dos mil anys amb un cor dèbil.
I que em desorganitza tant els dies
Que l'arbre dins l'hivern ja s'accelera.

L'elefant s'accelera, de tan dèbil
Oblit dels dies, aixecats com illes
Sobre el deliri de la nit més negra.
Tornem al caos: no valen sextines.
Escuma i peixos hi tremolen lloscos.
No busquis un sentit. T'ofegaria.

La Sénia, 2-XII-2005
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