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Kehren die Kraniche wieder zur dir?
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Gel als llavis. El foc se'n fuig del meu cos. La batalla esta perduda i començo un discurs impossible:
La lluna es movia entre les columnes. (Tenir la sensació de veure, i restar mut a l'altra banda dels
sentits, mentre la lluna balla entre les columnes, i el carruatge, que fa el camí de creu, aixafa els
bulbs dels gladiols que la pluja ha anat descobrint entre el fang. És ara i és mai. Aquest discurs
impossible. Parlar del que no és pot parlar, malgrat el consell del filòsof de Viena enamorat de
l'esquelet del llenguatge. És ara i és mai: Vosaltres no podeu veure el foc de la meva mirada. M'han
ferit, m'han ferit. Tinc el pitram brut de sang. La lluna em crema la pell, crema la llum. El carruatge
s'enduu el fustam del meu cos. Per què ploreu? Camino per les ombres i toco el fred amb les nafres
dels meus llavis. Albiro el país dels planetes, l'enorme torre de les esferes, el càntic ancestral del
vent quan creua el bosc, la destral que il·lumina, al si de la terra, les amples sales minerals. Veig a
les aigües la imatge de la meva rèplica. Rodes de foc incendien la nit cremant les bigues que pengen
dels cels, ànecs com cendres vives travessant l'espai que no coneix fronteres. On podria escondir el
meu dolor, aquesta pena que em menja l'ànima, aquest desert, aquest desolat paisatge? A qui
pertany aquesta veu? Qui, emboscant-se, m'ha dit: Llença el teu pa a l'aigua, omple la terra de
cavalls i després fuig, corre, amaga't a la pols! Rodes de foc incendien la nit i cremen els cels. La
mort s'estén sobre els llençols en acabar de fer l'amor: entre dues negacions s'obre un buit de
silenci. Oh, els meus ulls sota les potes dels cavalls, gladiols esclatant entre el fang de març i l'arc de
la lluna que fereix els camps! Tornaran demà les gralles a omplir aquelles terres? Inútil i impossible
discurs quan creus que la paraula et salvarà; has inventat la gramàtica i Déu, però els daus de l'atzar
ens governen. A qui parles, si saps que el discurs no és la vida?)

