


L'AMOR EN VETLLA 

i 

Per la ruta serena dels teus ulls, 
colom al vent m'abis a la fondària 
del teu cor sens parany, on els esculls 
tornen pluja d'estels i lluminària. 

Jonquera que en les aigües s'emmiralla 
deixa-m'hi ser en la platja del teu cor, 
on flns la brisa en amo¡xar-te calla 
perqué no rompi el seu secret la flor. 

Que restes lluny, infortunada nit 
del meu vaixell! Estella en la tempesta, 
enyor i cere el port de l'esperit 
tostemps florit de l l i rs i de ginesta. 

Mon somni sense aucells i sense lluna, 
esqueixat per l'irat gemec del cere, 
d'amor et porta encar sa Ileu engruna 
i la carn que palpita del seu vers. 

I i 

Vivo mi noche, amante y desvelado. 

(José Garda Nieto) 

La nit del meu amor que t'afretura 
prou sap la vetlla meva sempre al ras 
i en la viva fredor de neu i già? 
em consumeix un foc que no es detura. 

No hi poden ni la densa tenebrar 
ni els abrulls ni l'esglai del precipici 
a apaivagar la febre i el desfici, 
nafrat pel meu colteli interior. 

Cantar tothora, llengua oferta al vent! 
Damunt de la misèria que em circumda, 
romeu de la vali tèrbola i profunda 
¡0 enlair als nùvols cor i pensament. 

I I I 

En la vetlla del cor que em du la llum 
i per la llum del teu amor em guia, 
0 l'amada! amb quina ona de perfum 
m'envaeixes la dolca melangia! 

Missatgera del Miri i l'estelada, 
al fons t'aboques de la mitja nit 
tu, veu del cant que sura en la ventada, 
musa excelsa que centres l'esperit. 

Lluna en l'atzur, et mires dins el llac 
de l'aigua del meu somni que es destrenaj 

1 t'hi escoles a beure amb un sotrac 
tan dolc que l'aigua encar més s'asserena. 

Gladiol que floreixes al murmuri 
de l'aiguaneix dels meus anhels! Esquiu 
en l'ombra on mon pensament fulguri, 
tu embaumaràs els sots la deu i el riu. 

I V 

Torrella dels meus somnis arborada, 
tens per companya els núvols i eis estéis 
i una harmonio d'àngels concertada 
amb plors del vent errívol dalt els cels. 

Pels espiells aguaita el meu amor 
malaltejant d'enyors i de follia, 
mon amor que s'abeura en el dolor; 
lassitud que en mi torna corotgia 

Company del cere, la boira i la tenebra, 
mon castell du un flameig interior 
que s'alimenta de les neus i el gebre: 
mon somni que s'abranda en l'amargor! 

Mai el meu somni no sabrá ningú; 
car és, el meu castell inaccessible, 
entre sots i carenes ben segur, 
on branda l'àngel el colteli que fibla 

0 el castell fort entre lilas i roses 
1 olor de nard i claveller florit 
entorn del meu amor! Murades closes, 
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