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Danilo Kiš 

Abocador 

 

Restes humanes i animals: escates de cabells 

de cabells de dona arrancades per la pressió 

elèctrica de la pinta 

Pell morta de butllofes tallada amb fulla d’afaitar 

Líquens severs sobre les ferides 

Pèls de les cames, del nas, de les orelles 

Molsa olorosa de les aixelles de dona 

Cranis de peixos 

Cues obertes en ventall 

Espines dorsals amb la seva doble línia de dents 

Caps de gallina escaldats 

Plomes negres i humides 

Potes de gallina cobertes d’escates ceroses  

Ossos buits amb el moll xuclat 

Budells verdosos de vaca lligats en un nus 

Espines de peix que formen un dibuix com d’una randa 

Bufetes natatòries com dues bosses unides 

Pomes mig rossegades 

Pinyols de pruna i de préssec llavors de síndria 

Pinyols de guinda com vitamines 

Paper de carbó rebregat amb xifres que hi han quedat gravades 

Fruita podrida la carn de la qual els cucs se la mengen com si fos humana 

Bastonets rossegats de fusta de guinder de cautxú 

d’ambre 

Bastonets formant dits grogosos 

Fulles d’afaitar blaves sobres blaus bitllets 
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de tramvia etiquetes 

Blondes de paper fetes amb cintes de telegrames 

Restes d’una blonda emmidonada 

Estoig buit d’un pintallavis com el cartutx d’un fusell 

Closques d’ou del qual han sortit monstres 

becuts sense ales i sense cua 

Taps de cervesa 

Gerros de flors trencats 

Catifa podrida de palla 

Barnilles negres d’un paraigües 

Esquelet d’un para-sol com un ocell 

Tovallons amb la marca d’uns llavis com una 

màscara mortuòria 

Bosses de paper buides que amaguen  

dins els seus plecs granets de cristall com si fos 

dins la carn tova de les ostres 

Pastanaga tallada amb el nucli verd 

i la circumferència vermellosa 

Beines de pèsols com llavis arrencats 

Bombetes gastades com ous de l’ocell de foc (i de fil-ferro) 

Carnets d’un club amb els deu manaments 

en els quals ja ningú no creu 

Punys de camisa esgrogueïts 

Corbates de seda com lliris d’aigua 

tallats 

Tubs buits de pasta de dents 

Taps 

Fotos preses a la llum de la lluna 

Clavells en estat de putrefacció horrible 

Tulipes narcisos gladiols 

Com màscares que confereixen a l’abocador l’aspecte majestuós d’un cementiri 
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Claus grapadores xinxetes agulles cargols rosques 

Filferro d’aram cargolat 

Bolígrafs gastats 

Teranyina de mitges de niló 

Guants esparracats 

Cordons fogons plaques 

Sabates velles que s’estan tornant de color verd com l’herba 

Dibuixos infantils de sol i de cel que la pluja 

redibuixa amb la seva empremta convertint-los en obres d’art 

Tapes de llibres de colors cridaners com les matrius ensangonades 

de les muses 

Pinces de cabell amb les puntes creuades 

com un bec de lloro 

Cintes mullades de paper maixé 

Filferro rovellat 

Filigranes de puntes de llapis fetes amb maquineta 

Closques de nou partides com cranis d’ocells esberlats 

Llavors de nou podrint-se com si fossin cervells humans 

Palletes encara embolicades 

amb un embolcall de paper finíssim 

Raspalls de dents que conserven només les puntes 

clavades dins les genives de plàstic 

Pots de cola en estoigs de cartró 

Tubs d’assaig de vidre amb aspirines 

ordenades com fesols madurs 

Ampolles de llet de cervesa de coca cola 

Ampolles amb la boca petita com sangoneres 

Ampolles flabiols flautes ocarines 

Ampolles amb la panxa dividida com si fossin peixos 

Ampolles amb talls verds 

Ampolles que fan pudor de vòmit i de ràkia barata 
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Ampolles amb una poma clavada a la boca com  

un porc rostit 

Ampolles amb la boca greixosa com la d’un nen en edat escolar 

Pells de taronja com la pell que tenen les dones entre els omòplats 

Pells de taronja folrats com el cotó que hi ha a l’interior 

dels guants de pell 

Crostes de pa remullades en aigua bruta com 

dins la boca desdentegada d’un vell 

Meitats de llimona espremudes 

Espirals de pela de poma 

Talls de síndria com carn fresca de cavall 

atacada per grans mosques negres 

Plàtans com membres virils arrencats 

Peles de patata gruixudes com llesques 

de pa 

Feixos de pols grisa 

Burilles de cigarrets com cucs blancs que han nascut 

a l’abocador 

Condons enganxifosos en les bosses dels quals 

es descomponen homuncles 

Ones de porcellana fetes de plats trencats 

Fulls de diari que arriben tot un mes tard 

Plàstic de plexiglàs 

Flocs de coto fluix tacats de sang i de pus 

Botons de banya de metall i de nacre 

Tela de gasa com arrencada del bastidor de brodar 

Compreses damunt les quals floreix la flor de la feminitat 

Esparadrap damunt el qual han quedat enganxats pèls daurats  

amb l’arrel blanca 

Poemes (aquest també) 

Sobres amb la capa interior de color lila arrencada 
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Segells vermells grocs blaus verds 

Segells amb caps d’estat poetes i conqueridors 

que treuen el pit 

Segells humitejats amb la punta de la llengua com 

per seduir un amant 

Segells que els filatelistes persegueixen embogits  

disposats a embalsamar-los 

Segells marcats com els caps de bestiar 

Segells envoltats de blondes 

Segells damunt els quals floreixen flors i rugeixen lleons 

Segells amb els escuts de ciutats 

Segells marcats amb data de caducitat 

com ampolles de llet pasteuritzada per mantenir 

l’abocador sempre fresc 

Cartes escrites damunt els genolls dins un tren 

Cartes escrites en una màquina d’escriure de mida colossal 

per una dactilògrafa que s’acaba de llepar 

els dits untats de mantega 

Cartes escrites amb la mà d’un nen 

Cartes escrites amb la mà tremolosa d’un vell 

Postals escrites amb el bolígraf a la terrassa 

d’un cafè 

Cartes escrites sobre el paper amb la capçalera d’hotels famosos 

Cartes d’amor que la pluja pot convertir en una tragèdia 

Quaderns d’escola que cal preservar fins a la vellesa 

Necrològiques sobre les quals és difícil dir res 

Enciam api col bròquil el verd sota la neu 

Anet pebre clavell coliflor 

Pomes mig rossegades (de nou) 

Flors dels lilàs que es descomponen majestuosament 

com els pulmons extirpats d’un fumador 
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Parracs elàstics colls 

Hule mocadors de mussolina seda  

Roses 

Roses que queden precioses al mig d’un abocador com hi queden 

en un poema 

Roses que comencen a fer mala olor com els humans 

Roses que atrauen les mosques 

Roses que les mans de les floristes emboliquen 

amb capes de paper tan fi que crepita 

Roses que es guarden dins els gerros rodons de cristall 

com els peixos daurats 

Roses a les quals cal canviar l’aigua tan sovint 

com el cataplasma fred al front del malalt 

Roses relligades amb un filferro 

com les mans d’un criminal 

Roses que tenen articulacions com les potes dels mamífers ungulats 

Roses les fulles dels quals sempre semblen artificials 

Roses que m’han despertat a les 3.30 de la matinada 

per obligar-me a no oblidar-les l’endemà. 

 

Budapest, 1966 

 

Traducció de Simona Škrabec 
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