EL PASTORET DEL PESSEBRE
M’han fet com el primer home: de fang i de quelcom més,
amb un xaiet a l’espatlla que porto per ofrenar.
Recorreré el trajecte embadalit i gansoner,
soc el pastor del pessebre que va a Betlem a adorar.
Gaudint de la passejada pel caminoi ple de tolls,
que serpenteja la plana defugint tots els coscolls.
Els camps aquest temps són tristos, plens de fems i escarbotats,
hi ha pollancres que groguegen i d’altres ben despullats.
Dalt d’un freixe, un niu de garses ha quedat al descobert,
glaçades i mestralades l’han deixat ben escariós;
només d’Hades els xiprers, gaubança del color verd,
fan de refugi i talaia d’algun mussol misteriós.
Milers d’estornells bateguen dalt del cel, és un eixam,
lleugera ombra que emmascara el daurat cel tardoral.
Cimals nevats i cantelluts, estufats com un velam,
resisteixen l’embranzida d’un núvol tramuntanal.
Pel riu baixa una aigua mansa, mirall d’un sol estantís,
un sol que brilla i no escalfa i prest serà fonedís.
Damunt el tronc d’una blada al mig de l’aigua avarat,
suspesos sobre una pota uns tirons s’hi han ajocat.
El silenci m’acompanya, poc a poc va fosquejant,
es van encenent estrelles, els espiells celestials,
o les finestres del poble, mentre m’hi vaig apropant,
i, en mig d’elles el cometa, que m’orienta pels verals.
M’abrigo amb el tapaboques, que comença a refrescar,
la fosca de lluna nova m’obliga a avançar feixuc,
uns lladrucs de gos m’avisen que ara ja hi soc a tocar,
i el sarró em pesa massa, tota la vida que hi duc.
Soc el pastor del pessebre i plegats fem el camí,
Jo, de terrissa pintada i tu, de presència real,
fent la ruta a l’establia dibuixaré el teu destí,
compartirem vida i via, fins que arribem al Portal.
BON NADAL!
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