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Targetes de crédit
Acordions de plástic
ais moneders
i a les cárteres.
liles del rrcsor oculten
per cndis secrets.
Dincr invisible,
passaport a la gloria
a primers de mes;
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entrada a l'infem
e!s dies darrers,
Ruboritzen els números,
que es rorncn vermells.
Dül magnécic
que a cada ús
enterra la nómina
altaüt
del caixer autoniíitic.

Al déu del banc
Pare nostre, Banqiier,
que esteu a les caixes
de tots els carrers.
Lloat sigui el vostre gran nom
i el del vostre fill, el déu Diner.
Vingui a nosaltres el vostre préstcc
faci's la vostra voiuntat
t el vostre interés
sobre el sou nostre
i tot el demés.
El nostre diner de cada dia
lliureu-nos-el, pare,
pe! vostre caixer
amb tarja de crédir de pvc.
Perdoneu els nostres deutes
iva, impostes, multes i renda;
i no perdoneu ais nostres voltors,
que no paguen quan és hora
ni interessos de demora,.,
I no permeteu que perdem
el poder d'adquisició ni ara
ni a l'hora de jubilació.

que n'és de bo
l'entrepá i I'anar tirant! .
Sou del pobre desgraciar
l'esperanfa de riquesa
i la butxaca esparracada
que forada tot el sou!
Ets desastre,
oblit deis astres,
i no veus que la fortuna
és guardar alio que llances
per ser mes afortunat!

Amén!

Butxaca foradada
Cees i trios, pica-pica,
primitiva i derivada,
Rasca-rasca i la travessa,
bono-loto, la de sempre
i la que suen animáis
{gos, pollastre o cavall).
Tantse val!
Ball de nombres i butlletes,
de caselles i creuetes:
gairebé!, i que per poc!
qui sap si potser demá!...
Mentrestant
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Trp Ex
Nata líquida a la coca
d'aquest mor
que hem esguetrat,
rectifiques,
-que és de savistot all¿) que és incorrecte
en el fuU del meu escrit.
Perfecciona't,
útil crema,
i esborra'm tic la menr
la páranla enverinada,
els mals records
i el pas del tempsi
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Grafit

Poemátic
Un dia li vaig dir a í'ordinador:
-Tinc gana!
I em va resptindre:
-ígTiOTar.

Li vaig dir:
-Tinc set!
1 de nou era va ignorar.
Vaig provar de dir-li:
-Corcion Bieu i Vega Sicilia del S5.
Responia:
-Cümanáa o nom de füxer incorrecte.
Ho vaig intentar de nou escrivinr:
-Ferrari, Porsche, Mercedes Ben?.
I em va assenyalar:
-Vía d'accés impomble. Teclcjar Escape.

Química
Fosforescencia
Nummulits cega
En pedra de mil-lennis.
Dit traídorenc
Prem el gallet,
Dispara esprai
Al carrer estret
Com un metro;
Orina esrroncada
Expropia fa^anes,
Fita zones
A la üihertat urbana.
Va rastre onánic
Dt cervell estéril
Rubrica buidors
De lletres
I pcnjadors!

I vaig tornar ak orígens, escrivint;
-Sisplüu, un vas d'aigua i ¡>a amb tomáquet.
1 amb mes moderació m'indicá:
-Directoriinexisient.
Finalmenr li vaig escriure:
-Vás'te'na lamerda!
I ell em respongué:
-Impossihle accedir a aquest arxm!

Ciclostátic
(Es quan corro, que csric quiet)
Quins paisatges deleixes,
tetraplegic artilugi,
ai racó del meu hany/
Realitar virtual
de cicbcurismc
en l'horitzó de rajóles.
Mosca sense ales.
Mentider comptamcrres
que no he fet.
Rici sense carnes.
Cavallet de fires
onsua el genet,
no pas la fera,
Mecánic servent,
botxí deis patriéis
carregats de vicis,
que velen Huir estampa
quinze dies a la platja.
Pegasos sense ales,
desturmeliat Mercuri;
turment suorós,
áncora immensa
del meu remar.
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