Per favor, toca’m
Si sóc el teu nadó, toca’m.
Necessito tant que em toquis.
No et limitis a rentar-me, canviar-me els bolquers i alimentar-me.
Bressola’m a prop del teu cos, besa la meva carona, i acaricia el meu cos.
Les teves carícies suaus expressen seguretat i amor.
Si sóc el teu nen, toca’m.
Encara que jo em resisteixi i m’allunyi.
Persisteix. troba la manera de satisfer les meves necessitats.
L’abraçada que em fas per la nit il·lumina els meus somnis.
La manera en que em toques durant el dia em diu com sents.
Si sóc el teu adolescent, toca’m.
No creguis que, perquè sigui casi adult no necessito saber que encara em
cuides.
Necessito els teus braços afectuosos i la teva veu plena de tendresa.
Quan el camí esdevé dur, el nen que hi ha en mi et necessita.
Si sóc el teu amic, toca’m.
No hi ha res que comuniqui millor la teva estimació que la teva abraçada
tendra.
Una carícia curativa quant estic deprimit m’assegura que m’estimes i
m’informa que no estic sol.
I el teu contacte podria ser l’únic que tingués.
Si sóc el teu company sexual, toca’m.
Podries creure que n’hi ha prou amb la passió, però només els teus
braços allunyen els meus temors.
Necessito la teva tendresa que em dona fe i em recorda que sóc estimat
perquè sóc com sóc.
Si sóc el teu fill adult, toca’m.
Encara que tingui la meva pròpia família per tocar encara necessito que el
pare i la mare m’abrasin quan em sento trist.
Com a pare la meva visió ha canviat i els valoro encara mes.
Si sóc el teu pare, toca’m.
Com m’acariciaven quan jo era petit.
Agafa la meva ma, asseu-te prop meu, dóna’m la teva força i calenta el
meu cos cansat amb la teva proximitat.
La meva pell està arrugada però em plau quan l’acaricies.
No tinguis por.
Només toca’m.
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