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Sant Francesc desitjava morir com moria el crepuscle
i Déu des del cel, li parlava a l'orella.
Pels camins del crepuscle Sant Francesc caminava
talment la silueta d'un àngel. Des del cel,
entremig de boirines,de llum i de vidre
cent milions d'estrelles tremolaven d'enveja.
I damunt de tot l'infinit, Déu somreia.
(Sant Francesc caminava en silenci)
J C. i H.
Berga i maig de 1932.

VISIÓ LLUNYANA
Si es perd mon pensament
en la visió llunyana d'un record,
les hores del present
són dolces, revivint ço que Ja és mort.
Quan la visió s'esmuny
devé la realitat trista com mai...
Mon goig es queda lluny...
fan lluny com el record on cercà esplai
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de vermell i groc?
—la fulla daurada
i ribetejada
de color de foc—
Serà, claDellina,
d'un rosa esòlaimat,
sedosa i divina
com cara de nina
que el sol no ha besat?
Serà blanc-morada,
blavenca, potser
tal volta gemada,
suau, delicada,
com rosa de tè?
Serà coralina?
semblarà un robi
per rosa i per fina?
Per què, clavellina,
no pots ja florir? ..
O, gaia ponzella
del ric claveller,
si esclates i ets bella
al pit et duré.
MONTSERRAT

EL DARRER ESTEL
Estel lluminós
guspira
argentada,
llumet fugisser
que brilla i s'apaga,
on ets que no et veig
en la volta blava?
Bé et cerca tesguard,
mes, all, com trobar-te
si te ríets anat,
lluminet de l'alba
i no tornaràs
fins a la vesprada...

L'ENIGMA DEL CLAVELLER
Verdissenca mata
claveller ufunós
que en estoig de plata
serves la flor grata
de fullam sedós:
Quin entigma tanca
el capoll d'argent
que es gronja en la branca?
Serà la flor, blanca,
com de neu talment?
Serà matissada
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