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                                                                 ELLES

És pel rodolar que et sé. 

Serpejant el cos, vantant-te, nedant en la descordada absència

d'un moviment que et vincla dintre el meu ventre convex,                                                                                                                                 

feu d'aquest llisquívol torrent d’atzars d’on rompé un dia el teu inici.

Ara t’hi estatges arrupida en la nuesa impol·luta,

 desplegant uns finets palmells que cerquen

 enigmàtics sons invisibles dins la fulgent matriu.

Allí hi esmoles el gest i cadascun dels petitíssims músculs 

mentre et recargoles al cordó que t'és ens,

mirant de desxifrar què en serà d'aquest quefer,

  que ha de fer-te ésser.

                      Juntes som i transcorrem, fruint l’encaix en l’abrigall de les hores,

                      cabdellant-nos enllaçades sota la pell tibada, de vela estesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                        D'un plegat però, tot sembla en mi, clivellar-se i cedir.

                                                                                             



                             Potser que reptis ja l'obscur que et cega?

Pot ser que maldis grimpar a la lluerna a albirar el ver, el verb                                                                                                                                              

i els voraços vents que t’acuiten a la realitat forana?                                       És 

aquest impuls que desprèn cadència sincronitzada de contraccions,                                                                                                                        

de debò presagi de la teva imminència?

Sí. És llum!

És impetuós propòsit d'un borronar encunyat amb volença d’existir! 

És goig que ix desbocat vers la claror intuïda!                                                                                              

És plaer dolorós que m’abranda íntim                                                                                                                           

sentint-te apuntalar just a l’ampit vaginal! 

Són tots els plecs de la carn quan m'abastes 

 demanant-me: estira’m!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Desposseïda d’alè i posseïda d’allò primigeni,

vinguda quasi d’una proesa inexplicable,                                                                                                 

romanc astorada als teus braços

esperant dedins la gorja del silenci

el meu plor fragorós de poderosa vida.

Imantada per la sentor materna, caic xopa als teus pits,

presa estupefacta del llamp de la consciència.

 L'aire formós m'emplena de llum i gronxo com petrell en vol

collada a la sina que em peix, 

engolida per l’embat d’una certesa exultant.



I així ho atesto amelada a l’esbós d’aquest primer desig:

..amoixa'm tendra el front

que jo no aclucaré els ulls,

prou calm i ferm serà el meu vogar,

si els teus dits són entre els joncs de la riba. 

 


