
Trist vol de colom

A les flors puerils i acolorides del jardí;

les que amb la seva olor enamoren a tothom;

a totes a les que precedeix el vol d'un colom

que s'enlaira amb les ràfegues del Garbí.

A les flors puerils i acolorides del jardí;

a aquelles que no saben res de la vida ni d'ell;

les que ignoren la piuladissa d'aquest colom vell.

Us recomano la música del seu violí.

La serenata de corda fregada del vent

que porta una veu trencada pels anys de l'edat,

una veu que fa temps ha perdut el seu benestar,

la veu del colom que no és escoltat per la gent.

Aquest concert de blanca i bruta saviesa;

aquest concert que ens brinda un trist i alegre colom.

Sí, aquesta música negra que es tenyeix de brom,

música que us demano escoltar amb certesa.

Us recomano llegir les paraules dels seus diaris

paraules que redueixen tot el que necessiteu,

que redueixen tot a una pregària a Déu.

Us recomano aquests versos revolucionaris.

Aquests versos caiguts del vol trist d'un colom.

Un vol del qual cauen no més de quatre plomes,

plomes belles i trencades, d'on neixen tots els homes.

Que no se'ns oblidi que és d'on venen els cognoms.



Aquest origen d'imatge lletja i desarrelada

del que moltes flors joves s'avergonyeixen;

origen al qual potser les extremitats no obeeixen;

origen al qual li falta ballar més d'una balada.

Li falta ballar balades amb les seves flors

per tal de fer-les un consell amb un murmuri;

un consell que vol que a la seva vida figuri;

un murmuri perquè evitin els seus dolors.

I és així, la trista vida del colom,

preocupat sense descans pel futur de les flors,

ja que pel seu bé sempre en té molta por,

independentment de quins siguin els seus pronoms.

La vida del colom només consisteix a vetllar,

a vetllar per la felicitat i veu dels seus.

El trist i vell colom només visita els conreus

si a les seves flors puerils ha d'alimentar.

I és així, tota la seva llarga vida és així.

El seu bec sargit per l'aire s'enfonsa,

però no si en el jardí queda cap rosa,

rosa que fa volar abans de caure en el coixí.

Un coixí en què cau amb la delicadesa de l'aigua

fent ganyotes de mal i de felicitat mentidera

i recordant la seva vida de jove fera.

El coixí que recull la mort sota un paraigua.

I és per això, flors puerils i acolorides,

és això pel que heu d'enyorar i lamentar

el vol trist del colom que s’ha de marxar

mentre que de tristesa i amor crideu.



Flors puerils que enamoren a tothom;

flors que tenen davant teu el desig de vida;

flors on la gota de l'experiència cria

contempleu amb llàgrimes el vol trist del colom.


