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EL VENT A MUNTANYA 

Jubilas el vent trabuca 
la seva urna de remor. 
Se n'estremeix la muntanya 
i es posa a cantar per tot. 

Joquineja i salta el vent 
sobre el dors de la muntanya, 
sacsa els réveils complicats 
i allisa els pins i les mates. 
De pentinar la verdor 
torna blau i frese l'oratge, 
i mes net que un diamant 
amb tant de passar i flltrar-se. 
La sanitat del vent pur 
corn vos entra a les entranyes! 
Fureteja pels covals 
i mastega les boirades 
que, corn un capell grisenc, 
per la carena s'arrapen. 
Trapacer i enjogassat, 
arrissa el pél a les cabres 
que, immergides dins el verd, 
la tendror del brots escapeen. 
Vessa d'esperit vital 
i de joventut dinàmica 
i fa dançar a tot el bosc 
una dança esbojarrada. 
Embriac de moviment 
n'ha embriagat la muntanya. 

El vent, cabrit penyaler, 
dels fondais se penja al caire 
i, entremaliat de jocs, 
hi fa ses mil acrobàcies. 
Turgent de remors i crits, 
de veus blanques i escanyades, 
sap d'escarnir els bruixots 
i dir mots de bona fada. 

Marraner com un infant 
i aspriu com bestia salvatge! 

Desenterenyina el eel 
dels moixells de nuvolades 
on el sol, ences d'amor, 
escrivia amb sang i flama. 
Torna mes lluent I'atzur 
del vent que hi frega,incansable. 
Se reinfla, bategant, 
el vestit de la muntanya. 

L'esbart dels meus pensaments 
van a I'impetu de I'aire, 
afuats com a falcons 
que sobre la presa es llancen, 
i, en les venes i esperit, 
igual que una orquestra, canta 
la sonora tempestat, 
aucells d'innumeres ales. 
I tot jo me sent dispers 
dins el vent de la muntanyal 

Cansat d'estrall delitos 
el vent s'embulla a les branques. 
La muntanya, maternal, 
I'agombola dins la falda 
que s'enclota i fa doblecs 
com una falda de mare. 
Resta inmobil I'ambient 
de remor paralitzada. 
El vent a I'alt espadat 
ha penjada la seva arpa. 

C O M U N I Ó 

Germà amb tota criatvra 

He begut sons, perfums, colors 

i claror fins a embriagar-me. 

Sent que ma vida posa arrels 

a tot arreu i en xucla saba. 

De tota cosa em sent germà 
1 el món, en mi, riu, plora i canta. 

Sent l'alegria del fiorir 

i del fullar i fruitar dels arbres, 

i el jovenil estremiment 

de tot allò que creix i esclatd. 

Vibra, dins mi, el ritme gentil 

d'aucell que vola o infant que salta 

i de la pira de l'amor 

¡0 en sent al pit lés roges brases. 

Sent l'agonia de les flors" 

i de l'insecte aies trencades; 

l'horror d'abismes i de crims 

i la condor d'àngels i santes; 

la correntia del dolor, 

i els goigs extàtics de les mares. 

He begut sons, perfums, colors, 

i claror fins a embriagar-me, 

i l'univers s'és abocat, 

com per cent rius,en la meva ànima. 
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