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Tenim grans coses a fer tu i jo. Ja ho veuràs, ja, com si. 
Creu-t’ho, dona, creu-t’ho.  Ens oblidarem de tot el  que 
hem fet i tot el que hem pensat. Anirem lluny, molt lluny. 
A  llocs  desconeguts  on  ningú  no  ens  pugui  trobar  (ni 
sospitaran on som!). Ja ho veuràs, com si. Passejarem per 
platges solitàries sota la lluna rodona i blanca i un aire 
fresc ens aixecarà les camises deixant a la vista els nostres 
cossos bruns, els teus pits erectes i brillants. I després ens 
ajaurem damunt la sorra i ens acariciarem, ens besarem 
lentament i suau, quasi bé sense que els nostres llavis es 
toquin, sense que es freguin les nostres pells, escoltant les 
onades  i  imaginant  que  són  mans  tendres  que  ens 
amanyaguen a tots dos. Tu amb els teus ulls clars, jo amb 
els  meus  ulls  foscos,  amb  les  nostres  cames  creuades, 
ambdós adormits.

Vinga dona, vinga. No et posis trista. No et pensis que és 
culpa de la cervesa. Ja ho veuràs com sí que ho farem. 
Despertarem a l’alba, el sol ixent a l’altra banda de la mar, 
reflectint-se en els teus ulls verds, el teu cabell  de cotó 
daurat sobre els meus ulls. I somriurem. I després de dos 
o tres  badalls  correrem cap al  bosc i  menjarem fruites 
com mai em menjat, dolces com la mel, vermelles i liles, 
grogues, blanques com la teva pell. No diguis que tot és 
mentida,  dona,  ha  ho  veuràs  com  sí  que  ho  farem.  I 
després ens llençarem a l’aigua, nus, el teu cabell negre 
lluint sota l’aigua blava i  transparent. No,  ja ho sé que 
diràs que és culpa de la cervesa; però no és veritat, dona, 
no  és  veritat.  Ja  veuràs  com hi  anirem.  Ningú  no  ens 
trobarà.  Mai  més  ningú  no  sabrà  on  som  i  nosaltres 
viurem feliços.  I  correrem fins que no sabrem on hem 
arribat, fins que ens trobem perduts. I estarem contents, i 
pujarem  a  una  muntanya,  verda  com  els  teus  ulls,  i 
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cercarem per tot arreu la mar, blava com la teva mirada, 
fins que la trobem i pensem que no cal anar de pressa, i 
ens asseurem, i ens estimarem, els teus ulls negres mirant 
el cel, el teu cos sobre l’herba, els teus dits enredats en els 
meus cabells.

Ja  ho  veuràs  com  sí,  dona,  ja  ho  veuràs.  Romandrem 
asseguts  sobre  una pedra calenta,  mirant  les  glifòries  i 
escoltant  els  cants  dels  prigmalis.  Ens  armuniarem, 
arraulits, trilogiant, com dos ocells petits d’ulls negres, de 
cabell ros, que canten sonates per a violí i piano, per a 
trompeta i guitarra, per a magnolia i clavell, per a farigola 
i poliol, per a pliumini i gladiol, per a esmàlia i viumtrili, 
per a cràpol i florium.

No ploris, dona, no ploris. Les teves llàgrimes son massa 
boniques en els teus ulls negres per a deixar-les caure ara. 
Guarda-les per quan siguem allà, si et plau, fes-ho per mi, 
fes-ho per mi que et portaré a un lloc on ningú no ens 
trobi, on ningú no conegui el teu cos blanc, els teus ulls 
verds,  si  et  plau.  Et  prometo que  ens  n’anirem,  demà, 
avui si vols, ara mateix, i vindràs amb mi, perquè no puc 
perdre els teus ulls blaus, les teves cames llargues, el teu 
cos  bru,  el  teu cabell  daurat,  negre.  No et  puc  perdre, 
amiga meva, i ens n’hem d’anar, sigui com sigui, peti qui 
peti,  crimòlies  i  alzimones,  brumàlies  i  romils,  rondre, 
sempre, fins la mort, amiga meva, fins allà, xiqueta dels 
ulls grocs, per groncs i cirvenes, per flormènies i surons.

Qui sap flor de colònia? Qui sap esnifelnó? Qui sap goig 
espurant,  bressol  flonjo,  cavall  de cotó? Qui sap el que 
caldrà  caminar?  Qui  sap  el  temps  que  estarem  per 
arribar? Qui sap com serà de llarg el camí? Però perquè 
ens  hem  de  llerfoligar?  No  et  sembla  que  no  cal  pas 
estrumir-nos?  No  creus  que  és  millor  deixar 
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espelmifolniar  les  bronzelles,  que  les  fruites  mefïin  es 
llonc. Xiqueta meva, ulls verds que em miren, ulls blaus 
que somien, boqueta tendra i humida, no vols cimbrelar 
les catafiles? Oi que si, que vols venir amb mi?

La platja serà llarga, molt llarga. Tota de sorra calenta, 
esfolinada,  suau  i  tendra.  I  la  lluna  lluirà.  I  ens 
estimarem, amiga meva. I et miraré, estirada vora l’aigua, 
finzalinada, gronsineta, meló madur. I ens ajaurem a les 
pedres, mirant la mar, tota blaunominada. I ens besarem 
gairebé sense fregar els nostres llavis,  llemprifugant els 
nostres  flors.  Anirem  cluny  i  marmèlics,  infargits, 
colmenats  i  presifuts.  Ja  ho  sé  noieta  estimada, 
cermilònia  del  meu  cor,  xiqueta  dels  ulls  verds. 
Arribrofilant,  clafint  les  nostres  sisquemires,  cendrant-
nos  poc  a  poquet,  com  si  fóssim  encalbrumetes. 
Esmirlariem, ja ho veuràs com sí. Ja ho veuràs.

Garglafarem  les  tindres  bolinenques,  arrisgalirem  les 
flòmies  de clafor;  i  nordriren les  fíndoles,  les  clafúnies 
dels sarrons, esglatinades, com si glamissin de jaunes, o 
de  fantaulies  o  de  muerlions.  Ja  ho  cendraràs.  Ja  ho 
cendraràs ja,  com si.  Ja ho cendraràs com esmaliguem 
entre  gotlanades  zèmires,  entre  flexúmies  i  glirmats. 
Encara que no dismofiquis, encara que no llempriguis les 
mondres.  Perquè  jo  t’enfoligo;  sí,  t’enfoligo  de  veritat. 
Amb els teus murgs blondos, amb les teves pestàligues. I 
has de rotllir. Cendraràs que bé furguim. Amb cefúlnies, 
amb  cidrols,  amb  cordasses  i  mascílies,  amb  frugels, 
presseligues... 
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