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Soc la fuita pertot,
l’èter d’un brou mai gestat.

Soc la via per on punxes,
la dolça naloxona,

per on penetres la indecència
de siŀlogismes indelebles.

Soc la part més humiliant de tu,
l’interior obert i lasciu violentant-te

la pensa [la vergonya del desig desbocat],
la pietà i el sidral ensalivant-te el remordiment,

el so exacte, el secretisme, l’esbós morbós,
la teràpia i l’electroxoc, 

el rebuig i el comburent,
matèria crua surant a l’Antàrtic,
amb l’únic consol d’haver estat,

la carnisseria del pare,
l’øcultisme del pare,

l’amor patern asexuat,
el seu petit trofeu,

marcint-se ara,
indolent.

ØCULTISME
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La noxa la noxa la noxa

la noxa la matança

la noxa la paradoxa

la picor, la convulsió,

la noxa el paroxisme

l’erupció, l’efervescència,

noxa alteració

noxa alienació

m’habita la noxa, la incisió del que és buit;

m’habita la noxa, la vomitera?

[vaig néixer en la gerdor d’una albada tardoral]

la noxa social, l’addicció;

la noxa física, la radiació;

la noxa biològica, l’embrió;

patològica: la meva naixença

[amarada en la correntia dels orfes d’honor, 

espero l’hora del cant auri 

que m’anunciï la deserció definitiva]

gènesi de la noxa: la humiliació.

Gènesi: NOXA
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Capital H.

La innocència la gran culpa,                                                                                                 

la Capital, el Capital H.

Mai a l’alçada insular, mai a l’alçada 

de l’altivesa provocadora, la seductora.                                  

Mai a l’alçada del qui es fa dir erotòman. No ho sé fer 

d’una altra manera. M’entrego a mà alçada perquè vull 

renéixer home, home que mata lliurement, 

acarnissadament, per amor a déu, per amor aliè.

La innocència la gran culpa. No en sé més davant 

del botxí. El regust a escorxador no 

m’interessa si l’escissió tota ja és dins. El resultat 

d’extirpar els brins d’anatomia rebutjada. L’erradicar 

el romanent de tota creença, desterrar la fe 

i la vilesa que m’han fet florir. 

La innocència bastarda de tant condemnar-la 

em fa encabir tota la llum dins una caixeta de vidre

La innocència és una culpa.

Pier Paolo Pasolini
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 per oferir-te-la i veure-la emmusteir 

com un procés irreversible;

com l’atàxia incapacitant-me l’organisme,

i l’afàsia i la no-fugida i el minut quaranta-set.

Aquí tot naix a mig marcir.

Per què la matança si vas a morir l’endins?
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