t/,TeJ

Tocs or Lrrrnrrurr

I

I

I

-1

{6fct

I

TRES POEMES
fosrr M,rsers

BENEIT

Beneit,
malparit,
s6c, i em passa
-i aixd €s massaque sovint

coincidint
amb l'atzat
se me'n va
cap a enlaire
-r no garreun dels punts
que tinc iunts

alai.
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Oh, i aixI,
encantat
vaig passant
mig content,
si fa vent,
o un bon sol
-quin consol-,
i si al cel,

lila i mel,
veig un tall,
com un all,
grandi6s.

Ouin patir
-espant6ssi el bocf
mai torn€s!

Just despr€s,
sentint Verdi,
brindo amb vi,
perquE es perdi

lluny del m6n
que em confon.
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Gricies! -dica l'atzar,
perquE el pic
maleit
se n'ha anat.

I

que volis
punt de boli!,

d'improvis,
per l'espai

infinit.
Fins a mai!

Estirat
en el llit
no pateixo
si llegeixo
una estona
de les- bones
en SalvatPapasseit.

Un badoc,
molt o poc,
dec semblar,
i un beneit
-tant me fai enze i ruc
de retruc-
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UN DELS TEUS MORTS
De nits

et mira
un dels teus morts,
de lluny estant.
I si el somies
el veus venir,
clar6s, lleuger,
es fa ben nftid
i el sents
que et diu:

nEl teu record,

un sol record
de mi que tinguis,
o si em somnies,

n'hi ha ben prou
perqu! tu em deixis
engruoes,
com a Penyora,
unes engtunes
de vida.

Si mai un altre mort
es fica en el teu somni,
esperar€,
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des de l'oblit,

un somtu aruc
que em faci fer
d'artista en l'aire
mig irisat
i enterbolit
d'un cine.
Talment la vida:
el mort del somni
s6c jo

i l'ets tu,
en la pel'lfcula
de l'inconscient
que comPartim.

Un mort que visqui
de somni en somni,
potser una nit,
te'n deixari
algun fragment.
I tu hi viurls
com niufrag aferrant-se a un bri
de palla,.
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EL ZAIRE

Et vas tenyir els cabells
-s6n un amor, vermells-,
i vas fugir
qui sap si fins
aI Zaire,
mentre la tarda
s'anava fent canyella.
Devia ser diumenge,
volies estar sola
llegint l'Elizabeth
Bishop i fent garxet
com una boia.

No et vas ni despedir
i me'n recordo, encara,
del teu vestit,
morat, i de les flors
de llessaml
que duies en el fil dels Pits.
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oh guapa com ningri,
de llavis roig carml
i els pits m6s ben parits
de la Barceloneta,
del bani del Raval
i fins i tot
del Zaire...

No triguis gaire,
Xocolateta,
que sense tu les nits
s6n llargtres, l'alcohol trist,
sentint Lou Reed, Santana,
l'Sprengsteen, fins l'albada.
Naufrago en el sofl
de merda d'algun bar,
faig ioga amor,
m'empatia la neurosi,
em cal algun narcdtic
i m'he conf6s
de m6n.
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Xocolateta, en [i,
si tu n'ets el dimoni!,
del meu infern, i un somni.
Oui sap si em Puc morir,
sense amoretes. Miral:
si me'n recordo, amiga,
d'aquell dia al descans
de l'autopista, amb camPs,
tres pins i benzinera.
El m6n es quedA enrera,
l'amor a cor qud vols
vam fer un hort de cols.
I em vas parlar del Zaire,
vermella, els pits en l'aire.
El Zairel, el teu desti
d'hivern i primavera.
Tambd jo hi vull fugir,
que l'amor no s'espera,
i amb el meu 2 CV
no trigarE pas gaire
d'anar-me'n ben avall
del mapa, fins al caire
del cel
m6s gran.
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