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El primer ocell
Contra corrent de l’ésser i els seus actes
revé de nou l’ocell de les pensades.
Mira, si pots, l’espiga de certesa
que prem ben fort amb el seu bec de marbre.
I desitgem intensament que torni
a refer el niu sobrer de la teulada.
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Enforcall
L’arbre que enforca el temps i les distàncies
no és pas aquest que em creix a la finestra,
delimitat per vidre i paisatge.
Fill i deutor d’un arbre sense escorces,
l’arbre que cerco pertot bada les branques
amb aquell ordre que deuen volar els àngels
el primer jorn que els és donat fer terra.
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Navalla suïssa
Com una caixa d’eines —Wittgenstein—;
com un bon àpat i la sobretaula
que el justifica, o viure a escac —D. Lessing—
i mat al rall de l’existència —Weil—.
I mentrestant la vida ha travessat
el menjador dels morts, amb tanta traça
que ni la pols del bufet l’ha notada.
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Cita entre pàgines
Sobre Simone Weil: escenes

Què m’assenyala el Crist de Santa Chiara?
Quin llot reposa al fons de l’abadia?
I al Terramar Palace, serven un nom
de lletra fina al llibre de registres?
Perquè t’hi assembles l’estimo en blanc i negre.
I ara una pista, o si ho vols una cita:
1938, Saint-Pierre, Solesmes.
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Fresc
Si em fóra dat d’escriure com escriuen
les poetes, ho faria amb els colors
exuberants i xops de la vesprada
que em regalima, a tall de vena oberta,
cuixes avall, fins als turmells i més
avall encara.
		Sobrevisc com puc,
i una nit rere l’altra, amb la cadència
constant i lúbrica d’una ungla esmussa,
rosego el guix que em revesteix
de cap a peus i enalteixo la dona
primigènia, que duu tot un món,
ben assegut, damunt dels seus malucs.
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Mals endreços
Amb pits i mans arrenglero records
al celobert dels designis vençuts.
Ben poca cosa, si tenim en compte
que no he viscut pas massa i la memòria
—almenys la meva— té una lleu tendència
a entremesclar de grat aquells solatges
profunds que els anys i algunes circumstàncies
han reduït a l’esclavatge hermètic
dels nostres cossos i de llurs raons.
Amb pits i amb mans, això us ho repeteixo,
perquè vegeu que miro de reviure
en cada gest i en cada tros de pell,
ençà i enllà de col·loquis freudians
dels meus pronoms entorn de mi mateixa.
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Estatgera
I recordem, ara que hi som a temps,
que tot allò que desitgem conèixer
ens exigeix, necessàriament,
un viatge al centre de nosaltres mateixes.
Farem camí amb el sonall dels records
curosament desat a la butxaca,
com una brúixola antiga, inexacta,
que conservem per a casos d’emergència.
I novament intentarem recórrer
la fatigosa via vaginal
a contrapell d’esgarips i esperances.
Ah! I sobretot que no ens causi estranyesa
trobar-nos massa plenes i ocupades,
per a aquests casos, d’altra banda inèdits,
en tenim prou amb l’úter rellogat
d’una velleta dolça, emancipada
d’aquesta vida i de les seves marques.
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