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EL TEST DE RORSCHACH
Xavier Lloverás

La tele encesa, a; quarlo fose, encén
cada séc deis llengols i una taca amb cintura
Un ilibre obert, a térra —un vas oe puní—, ens fa
d'imatge i de consol. Dos tetrabnks
de suc de fruita, amb la punta escapgada,
amaguen el vermell del teieron
Se sent
al cul del pis, amib llum, una dutxa i riahes.
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Fer el test de Rorschach amb uns llengols bruts
de tu i d'esperma es divertií i perillos,
El eos s'hi redueix a un tel ressec
o anara el canemás subtil deis fils
amb un coMapse tou: el color íuig
ais racons mes sofeas, El doble cap
de serp vora la gira és un record
de l'endeví cadmeu: virava el eos
per oferir-se invers sobre el coixí
mentre els cabells,, líquids i astuts, o lents,
amb son, el negaíiu reíicuiat
refeien cap a térra, Prim, un riu
cendres i rígid, cap al centre, ens vol
ser metafóric i es desfá, innocent,
en volves rosses i vermiells malails,
Si el capgal ós al nord, cap al sud-est,
al risc del oalg, un oval membranós
és un úter sarcástic que ens compren;
presoner de Tenigma, Edlp invers,
em converteixo en esfinx i lectura,

Sobre el parquet, amb la claror robada
—I'ala entelada amb goíes lluminoses,
la lletra de formiga aixaíada i espessa,
el cercle fose del vas sobre l'escaire—,
el Ilibre és la xarnera que ens fa móbiis,
una íntima gimnástica que ens torga
un grau mes d'obertura,
Comí una papailona
amb les ales menjades, com un camp
^segons l'antic emblema— que els bous obren
i on només hi tía de créixer el gust invers
o el piaer deis eunucs —l'excés que amaga—,
amb un rovell barree segella el moviment
—el safareig amb un embús de llots,
l'árld musso! a la soca balmiada,
les verdors de cobait a la placa que encega—
i el xerric ens esborra.
Signes fóssiis
que oposa la lectura en palimpsest, secreta
F^ró salta la penna. e non lo salvo.
Revista de Giiona
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