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Els pares 1958
Totes eixes fotos envellides,
groges i amb pelats blancs,
que mires en els temps morts
quan la buidor del teu interior s’obri pas,
absència d’ordre i fonament,
instant de llegir o fer una trucada de mòbil,
o també de masturbar-te (defensa contra l’angoixa).
Veus els seus rostres contents,
el somriure joiós als llavis i als ulls,
prims, els teus dos pares, més joves
del que tu ets ara, bressol de l’esperança
cadascú en una cadira, amb els braços entrellaçats,
les cames fregant-se, era cap a 1958.
Darrere d’ells els tarongers en flor.
Miren a l’objectiu?
El ben cert és que són
ignorants de la tragèdia
que aguaitava a la vora del camí
i els llançaria una arpada seca.
Ella moriria poc després
a l’edat de 26 anys
(alacrà negre, m’han dit tantes voltes).
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