RETO RN
per

Josep M.

a

Tous ¡ M a r o t o

M a l l o r c a , 8 a" Abril,
Fulla 2 .
Núm.

a

ОТ •

1948

^
RETORN

Quants d'anys, oh, Mussa camperola amiga,
sens encontrar-nos pels camins de/mon,
a on l'ambient de les ciutats fadiga
i l'anyoranca te un sentit pregonl
Enyoranca de l'esser d'eixa terra
que enmantella la mar en sos confins,
records de la planura i de la serra,
aubes de roses i nocturns de grins.
En l'altibaix de la moderna vida
ma lira ha puntejats altres cantars,
car els anys no aturen l'esbranzida
i te l'autumne sos crepuscles clars.
No me dolen la treuga i la recanca,
que esperonejen mes el pensament,
i el retorn a lo antic aixi es gaubanca
i renovacio del sentiment.
Me plau tornar a dins la liar fumosa,
fent rotlada als missatjes i pastors
en la nit hivernal misteriosa,
ascoltant de la pluja les remors.
De la sitja terrosa a la vorera,
d'un clap del bosc espes, a l'entrellum,
contemplar com una altra Balanguera
fila que fila per l'espai, el fum.
Guaitar, boca de nit, dins les casetes,
baix del verd cobricel del figueral,
per ascoltar els sons i castanyetes
que acompanyen la danca tardoral.
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La somnolencia del cantar de l'era
la dolca melangia del vermar,
l'espiai de xeremia renouera
dins el silenci august d'un olivar.
Esclat de sol, parpallejar d'estrelles,
remor de fonts, refils de rossinyols,
lladrues de cans i bels de les ovelles.
amb repicar d'alegres picarols.
EI ball, del temple a l'ombra beneida,
el bail que un temps và presidí '1 Recto,
la tornada del cós, la gent ardida,
de canyes verdes fresca munió.
El toc d'Ave.Maria a l'ermitori,
coloma blanca dalt el cim altiu,
dolç sopluig de la Verge soberana
que enmorenida pel sol ciar, somriu.
Me plau libar la vostra poesía
com Tabella la mei del romani;
me plau aquest retorn a lo que un día
mos cants de jovenesa va nodri.

