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4.
Totes les nits espero la forma dels teus ulls
i que la foscor em purifiqui
perquè vull tornar a tenir tretze anys,
no vull que el cos em configuri.
La llibertat és esperar-te arran del llit,
esperar-te sola, esperar-te de nit,
escoltar les teves cançons I promised myself...
Només hi ha nit i paraules i una nena
amb els punys tancats com un animal dissecat.
Aquesta nit t’he tornat a esperar, Nick,
estirada al llit com una dona boja i ofegada,
com una Ofèlia qualsevol,
com un tall,
com un dol.
I se m’ha esborrat la cara;
me l’hauré de dibuixar un altre cop
ca
da
ma
tí.
La cara de son, la cara d’aquells que mai no dormen
perquè un tall profund els obre
el pit.

21.
Hi ha un cos surant a la piscina, Nick, amor meu.
Hi ha un cor surant, un cor inexpert,
un cor de nena que arrossega un cos
fins a l’aigua
perquè no s’ompli de mosques.
No volia morir-me, habib, ara
o mai?
Un cor com un niu surant sense aire
com un àngel excessiu i els ulls
de verge encara oberts,
encara vivint sense viure en ella.
Potser tu no.
Potser tu vius uns segons abans que la resta
en la nit més fosca de l’ànima.
I jo surant en una piscina sense respirar,
surant com una estrella que s’ha apagat misteriosament,
amor meu.
Hi ha un cos, el meu?, que va i ve dintre l’aigua
len
ta
ment
inflat
com una bèstia que no ha après a nedar
contra la primavera:
collige
virgo
rosas!
A casa encara no saben que no he tornat.

30.
És de nit i algú em diu, Ep, on vas?
I vaig pensar en quan era un llop
però ja no, ara tan boca sense dents
que menja sopes.
I la veu d’aigua diu Noia Nena,
no sap que duc una navalla, habib,
a la cintura.
No puc tornar a casa arrossegant els peus
a l’hivern perquè no soc d’aquest món
si vaig sempre descalça i ab lo meu cors nu,
si se m’apareixen una a una les lletres del teu nom
com
puces,
si només vull que em trobis i vegis
la teva foto a la meva carpeta
i que em vaig quedar vivint a mig camí
amb la corona d’aniversari feliç sempre torta,
com tort és el camí, rasca i segueix buscant,
hi ha un gran premi, ja ho veuràs,
la propera vegada hi haurà més sort
i no vessaràs tota la sang,
ni plourà en cada vers poema.
Segueix rascant,
segueix buscant el premi
d’avui dia 3 de febrer,
els anys cavalquen de pressa
per tots els planetes deshabitats, com jo,
per tots els carrers, sense tu,
per tots els dies que em diuen que malgrat tot
seré mare d’una nena ofegada i deixaré
que els ocells s’alimentin
de mi.

