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Remors entre dos llustres. 

Verdegen les copes dels arbres. 

Plena de llums i d'ombre l'immensa boscúria, 

com una mar s'esplaia moguda d'efluvi deífic. 

Mans invisibles sonen les tecles de l'orgue 

de fulles i de branques, d'on brolla frescal melopea, 

qui brunz, palpita, canta com ales d'un èxtasi. 

L'oreig diurn qui porta pel món un missatge 

de nova llum, s'enflaire del sí de les flors nemoroses, 

i arriça les blaves crineres  

dels xaragalls qui prenen reflexes de nacre. 

 

Sigfrid, l'hèroe, banyant-se dins l'aigua serena 

qui per les venes corre de l'ampla Natura, 

forja, amb sa ment ingenua, confusos idil.lis. 

L'ànima de les coses penetra en son ànima... 

Fort dolçament s'apaguen les flames del seu heroisme. 

L'adoració poètica de tot quan respira, 

la suggestió sagrada de formes i símbols, 

la majestat immensa de l'obra inefable 

inunda i assuaugen de l'hèroe l'impuls temerari... 

 

El gai donzell sent batre frisança dolcíssima 

de petons i de llàgrimes pures. 

El desig de la mare amorosa 

-de la mare somniada i no vista- 



al peu de la tilia embaumada, d'un sentiment l'omple, 

estrany, indefinible, nuant son cor verge. 

 

Les veus de la Natura prenen llur sò panteístic: 

s'escampen com les ales de dolços arpegis. 

Un llum de melodies sorgeix de les aigües. 

Les fulles espandeixen finíssim murmuri 

de l'ocellada fimbren els cants polifònics. 

 

 

     

 

 

          

La gran maror de notes, esperits de l'immensa boscúria, 

encesa per les fresques clarícies de l'auba, 

en torn de l'hèroe es gronxa... 

 

Les formes del drac s'arrosseguen per la negror de l'antre; 

Sigfrid a traves de les fulles ha deixondit el monstre... 

Enmig la fronda es bada la gola terrífica 

i serpeja la llengua de Fafner... 

Prô el bran de la victòria 

llampega, brandat per un hèroe! 

 

                                                                     Geroni Zanné 

 


