
Espe�ar el moment

que passa-

afuat

i deixa la petja
del record,
en un desig de fer-se

etern.

He après a esperar;

però no frueixo

el moment-,
distret pel pensament

"

que sera

record.

I en un esperar

i recordar,
sense moment,

passo

en trànsit
vers It eterni tat.,

/

que semola

esperar, tamüé:/
el moment,
l'instant sense temps,

breu, immò oil.

Cansat

d'esperar,
. ,

Ja nomes penso

en el moment

del repòs,
de la Mort.

18 gener 1956



 



Dins la llum del matí

la gent damunt meu llisca,
ombres sens forma veig
i em nuvolen la vista.

Les plu!es dels qnys llargs
han apagat les flames

dels cors d'aquesta gen�
de mirades opaques,

i vaguen pels camins

d'una nit, sens promesa

d'aurora, de matí,
o d'una estrella encesa.

On trobarem el foc,
que encengui -l-a-S"aTtg -no va?

On és el Prometeus?

On, per parir, la dona?

Que creni� el( PirbleuS
i es forgi,entre la brasa,

l'ésser que ha de donar·

vida nova a la raça!

Jordi Arbonés

Abril del 1955



TARDA D'ESTIU

Calitxa.

A les voreres, l'ombra dels arbres

es broda amb flors de sol

tremoloses com un pit de dona.

La nyonya ensopeix la ment

i estic sol.

Les fulles d'un verd clar

sUspiren
al toc del ventijol que passa;

Gque les besa i passa.

lles oblida.

El pensament eixut per la calor

és lent i pesat.
rJatiso-s' gr:tsencs a l'hcYr:ttz6
i estic sol,

vençut, dins la xafogor de la tarda.

-Jordi Arbonès
10 de Juny 54



'lot- és aca-bat:

llamor i el pecat.
Viu en mi lletern pecador

i jo viuré en els que han de venir,
amb el meu amor

i amb el meu pecat.
La nit calla per escol*ar

el. crit que de mi brolla;
em respon un gos turmentat.•

l segueixo ací, encara,

quiet, udolant,
mentre les ciutats dormen

i res no en saben del meu pecat,
ni del meu dolor,
ni del meu amer.

J.,;;' infant qüe neix no sap

que ha de pecar,

desconeix l'avenir fosc;

però nosalt¡tes· ja hem pecat,
i ho sabem,
i no en parlem méa,

El dolor i llinfant que neix

el pecat i llamor que mor,

tot és aeabat ••• !!

Londres 9 gener 56

a les 2'30 matí


