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QUÈ DIRAN DE TU LES ETIQUETES? 
 

I si directament li demano el favor de fer-me feliç? 
Almenys per aquesta nit. 

Tampoc es que vulgui deixar el cercle d'amics, 
perquè un cop cremada la llenya 

ja veurem quins calçots es courien. 
Prou monejar! Que em diran porca! 
Massa aventura pansirà la figa tova 
i per tastaolletes m'agafaran mania! 

M'apartaran de la fruitera i em giraran l'esquena. 
En tindria prou de mirar-los la panera? 

I es que no soc gens llepafils... 
Tastaria tots els plats, només per curiositat. 
Però aquest mal... Diuen que mata els gats 

i aquesta meuca no cobra prou per maldecaps. 
Una servidora molt alegre 

altres bruixes espanta 
mentre homes encanta 

 
Prou! Que per fàcil em maleiran! 

I m'apressaran fins tornar-me boja 

En una societat binomial poc progressista 
he de ser valenta i tancar la cremallera. 

De fet, tant m'importa la gent? 
Malgrat que hi ha coses que perdria... 

Reprèn-te ara i adés. Fustiga't! 
Per favor reina, no es normal tanta gana, 

et diran afamada, et giraran l'esquena 
i només et buscaran a la vesprada, 

quan altres llits facin bugada i necessitin carn barata. 
Què hi farem si soc una mica llorda! 

Almenys, espero caure en gràcia, 
soc un ser social que gaudeix del contacte físic. 

Quin greuge haver de ser immaculada santa 
a l'espera del gran ofici. 

I que no se'n parli més. Per procrear i amén! 
Amb pany i clau tot lo demés ho guardarem. 

in saecula saeculorum! Amén! 

Així poder eixir amb el cap ben alt... 
A pesar de tenir el cony ben sec... 

 
Prou de pensar-hi, em sents! 
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LECTURES PER DORMIR MILLOR 
 

- Bona nit amor... 
I un petó. 

- Com dormo ara jo? 
Fumejo. 

Un polvet per favor? 
- Ara no, que es tard i faríem massa soroll 

-Si la culpa serà meva, 
que em facis anar de festa! 

Tanquem els llums 
Les mans quietes 
I els mugrons durs 

Què em puc tocar jo? 
- Si dormo aquí es per tu, però avui necessito dormir. 

 

Pla A d'amor, esquinçat com el meu cor. 
El pla V de vibrador capat amb un per favor. 

Agafarem la pantalla 
I llegirem diccionaris 

Fins que les paraules ballin 
Follin entre elles i em satisfacin 

Voyeurista entremaliada 
No et toquegis amb Pompeu Fabra! 

 


