ItNCMAlAI
LES 10 DEL

MATl.

HORA

BLAVA

Amb els cabeKs desjets i els bracos lliures,
obro el canlell de portes i finesires.
El sol entra besant les parets
blanques
i fuig la pols en giravolts de febre.
Ratlles de lluní em fiblen les parpelles
i un núvol em ja adéu amb cercles ma}^'ics.
Si l'espos es uhsent, jo sentó els passos
que em trepiti^en el cor amb el sen caire.
Poso ftors en els angles de les hores,
í alliso els plecs de les cortines
blanques.
La jlonja soledat de les estonces
encomana la pan ais Iliris d'aigua.
¡ jo t'es pero amat! dintre la calma
del malí assolellat, mentre tu ets jora
del meu desig d'enceses
esperances!

MIGDIA...

HORA

D'ARGENT

Jo et linc, amat, davaní la nieva íaula
blanca de jit, amb porcellanes
rosa.
El perjum de les dalles que coronen
el centre de cristall tallar de pri.mies,
ens recordó l'ardencia d'imes hores
en un jardí d'enceses
remembrances.
Una copa entre els dits, vermella
d'ombres,
ja un treniolor de sang en els teus llavís,
i una gota d'enyor et queda tensa
entre les dents... írencant el bes de l'atre!

UHORA

GROG A.

4 DE LA

TARDA

La tarda és jeta de metall i nacre
i jo camino dins de l'hora vaga.
Reposa en la tonada del setemhre
el cor policromat de les botigues.
Veig la gent carregant la seva jorma
en el bagatge inútil deis seus somnis.
Jo vise del teu record i l'esperan^a
deis teus ulls amb anelles de mlsteri.
I les hores d'abséncia se'm jan vives
mentre els meus passos sense rumb em
poc a poc fins a l'angle del teu viure.

CAP AL

Maria Castanyer, la poetessa gironina, Fobra de la qual té una
vigorositat, una contcnció i una profunditat cxeniplars. acaba de
guanyur el maxini guardó en els jocs floráis barcelonins de la
Pla(,-íi de la Llana.
P R E S E N C I T se'n fa un vcritablc honor d'aquesta mercscuda distinció a la nostra poetessa. Diem "nostra" amb tot Torgull de gíronins i d'amics, Una vegada niés cns dona la mostra del que
ella pot fer i del lloc que ja ocupa dintre les lletres catalanes. Maria Castanyer no s'adorm, pero, entre llorers, sabem que trcballa,
que trebalia molt, que cada vegada escala un nou rengle i que el
noni de Girona anirá seniprc unit ais scus cxits ja que Maria Castanyer és i sera sempre gironina. No hi fa res que la distancia ens separi d'ella, ella no ens ha deixat mai, i el títol de gironina sempre el
llucix amb orgull i amor. P R E S E N C I A té el goig avui de dedicarli la seva pagina " E n Cátala" i es compiau publicant el poema que
ha obtingut aquesta Flor Natural, que posa una vegada mes el
nom de la nostra poetessa en el pinacle, ben mercscut, per ccrt,
que ella ha anat pujant a poc a poc, des d'aquell primer guardó
que en uns Jocs Floráis de Girona li va csser atorgat amb una
Viola de Plata, quan encara ningú no sabia que una nova poetessa havia nascut a les nostres lletres.
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TAR...

HORA

porten

MALVA

L'hora és de malva i cristall. La rodona
de la lluní que s'escola en el nervi desperí,
ens porta lluny... dins l'estrella que vola
d'un cap al tard, quan el viure és obert
i el pensament es deslliga del rostre,
i un desig nou ens abriga la pell...
i a poc a poc ens jiquem sota el sostre
per retrobar un altre ritme novell.

NIT...

L'HORA

IMMÓBIL

Diga'm, amat; si ja em tens dins de l'ombra
del teu desig. Qué em dura la claror?
Qué em portará ¡abracada i la rosa?
Quina can<;ó em cantará cada cosa
que m'acompassi
l'estrella i l'enyor?
Si dins deis bragas hi porto Iligada
una garlanda de jehre i neguit...
Deixa que l'hora se'm quedi aturada
com un estel en l'escletxa del pit.

