
Poesia que fa pena  

(28/04/2008) 
 

D'un gran tonyat 
Tinc un amic 

que té la ment podrida. 
No és culpa seva; 

més aviat de son pare, 
que és forner 

i li omplí el cap de farina. 
 

Poesia 
de vapors humits 

i de pressions. 
(24/04/2008) 

 
Van der Waals 

Les conques esbiaixades 
la pell escarpada. 

El cor pesa, 
la llengua balbeja. 

Les conques i la pell,  
el cor i la llengua. 

Esbiaixades, escarpades, 
pesants i balbejants. 

Per mi, pels fets i pels anys, 
que em tenen l'ànima cansada. 

 
Humor vitri 
(21/04/2008) 

 

A degolla 

Un tall net, 
un tall sec, 

un tall al bell mig de l'ull. 
La sang brolla, 

sent tant lenta i espessa; 
brolla 

 
lenta, 

 
roja 

 
i espessa. 

 
Poesia presumptivament real. 

(15/04/2008) 
 

Amb la de: disomia 

- Preferiria no anar-hi, 
aquest cop em toca escollir a mi. 

- El pròxim cop demanes a la mare, 
que ens talli pel bell mig. 

 
Poesia per ahir 
 (14/04/2008) 

Successos estranys d’una nit d’estiu. 
 

Des d’un arbre 
el cel s’havia estavellat, 

quedà estès i panxa enlaire. 
Darrera l’horitzó 

la lluna arrufà el nas, 
encongi les espatlles. 

A l’hortizó 
la lluna jugaba 

 de fet, a amagar-se. 



 

Poesia per homes grisos. 
11/04/2008 

 
Oc, amb la jota. 

Tinc un or, 
amb la ce. 

Que abans era de llom, 
la ela per la pe. 

 
Poesia lenta per desemperesir les ànimes. 

08/04/2008 
 

Atzucac 

He sentit que diuen de la vida, 
que és un carrer llarg i estret sense sortida. 

 
 

Poesia per homes i dones, 
de totes les edats, 

d'ulls oberts i ocells al cap. 
07/04/2008 

 
Avui 

Xanax, Trankimazin, Zamoprax, Xanor, Tafil, Alprox, Adax, 
Lexotan, Lexomil, Lexatin, Somalium i Bromam. 

Librium, Tropium, Risolid, Klopoxid. 
Gerodorm, Klonopin, Frisium, Rivotril, 

entre Valium, Hexalid, Valaxona més Diazepan. 
Tranxene, Noctamid, Pronoctan, 

 Rohypnol, Fluscand, Flunipam i Ronal. 
 

(05/04/2008) 
 

Si Sol m'hi do (o cançó perquè no m'oblidi) 
 

Si Sol s'hi troba a la matinada, 
pesa un dia llarg. 

Si sol, al migdia, sent l'ànima cansada, 
i li cremen les flames. 

Si pols del sòl, l'impregna la boca, 
de regust amarg. 

Si pols no en té per dir el que cal, 
i li tremolen les cames. 
Si ni tan sols es capaç 

de solaçar sol de la vida. 
Si ni tan sols es cabal 

en els actes que el determinen. 
 

Poesia per un matí ensopit: 

de sopa tèbia 
i mal de pit. 
(04/04/2008) 

 
Ambdues, un. 

Cos 
de cera 

fos, 
de cap encès. 

Tou 
d'idees 

fou, 
viatge etern. 

 
 
 
 
 



Poesia per pervertits i desinhibits. 

 (03/04/2008) 
 

Amb la ema 

Ahir vaig utilitzar tortes les paraules, 
Vaig dir-li mel, 
volen dir-li mal. 

Per mallerenga que en sóc, 
vaig jurar dur-la a Malàisia, 

és clar, no vàrem anar enlloc, 
no vàrem fer res semblant 

amb aquest pobre cos meu de malàcia. 
Vaig prometre pler, 

sent malapte. 
Vaig oferir-li el cel, 

sent àpter. 
I això, sols en vaig treure, 

malapler del malastre. 
Avui, si pogués, li faria mel. 

 

(22/03/2008) 
 

El més petits dels dits. 

Dels ulls, 
baixa pel nas, 

per la llengua fins el pit, 
però per dins. 

Tot just fregant els pulmons, 

cau a empentes, 
a rodolons. 

Topa amb l’estómac 
i s'hi queda a fer un vi. 
D'allà a l'intestí gros, 

i d'allà al prim. 
Dels collons, 
als genolls 

i d'aquí al més petit i simpàtic de tots els dits. 
-Que es aquí?- li pregunta 

-No- respon- el cor és al tercer pis. 

 
(03/03/2008) 

 
U. 

De cent cops que li vaig dir el que pensava, 
tan sols un en va ser justa. 

De cent cops que indret on descansar cercava, 
tan sols un en vaig restar. 

De cent cops que decent vaig voler ser-ne, 
tan sols un m'hi vaig tornar. 


