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Déu radiós,
he alçat els braços, he obert els ulls i la boca 
amb l’escletxa d’un somriure, el front cap al cel i
el pit avant, miro, escolto... No és pas
la sang que corre per les meves venes, és la
pura joia!

¿Com dir-te la meva reconeixença per tots aquests
dons generosos?
No em calen ales perquè la terra no em pesa
pas: m’agrada veure els núvols pel damunt del meu cap
i tota aquesta catifa verdejant davall dels meus peus.
M’agrada escoltar la conversa d’un rossinyol.

Bec glopades d’aire: “A la teva salut, Déu!”
Aquí em tens davant teu amb la roba dels diumenges
feta de fils de seda solars; un arc de sant Martí em cenyeix
la cintura, respiro el desig de cantar aquest silenci,
però on trobar un cant prou digne!

La meva consciència està serena, la meva tranquil·litat
majestuosa, dels meus sentits desvetllats en trec voluptat.
Em tinc per fort, no dubto d’ésser bo. Compto
amb perdurar així...

¿Com és que tu no ets feliç? És que
com un escafandrer principiant potser no has sabut
submergir-t’hi per retirar del fons el teu sol! I tu,
jove cavaller, ¿que no sents aquests clams, 
aquest brogit sord del combat que el Senyor ha lliurat
en tu i per tu?
Si encara no ets feliç, bé que ho seràs!
En el teu Déu hi tens un germà, més que un pare.
Obro de bat a bat els ulls i les orelles, fascinat pel
joiós conte de la vida. Quants de camins desvetllant
cadascun en mi una curiositat nova!
A cada pas em neix una certesa més.
Ho veig: una certesa; tinc un cor, penso:
més certeses encara; la flor del cirerer n’és una,
el meu cant, el crit que em disposo a fer...
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Giravolten, n’esguardo les pupil·les
dilatades de meravella amorosa. 
– A la vostra salut, joioses certeses!

¿Com donar-te gràcies, Déu, per tants dons
generosos? Per l’esclat dels cristalls de neu,
la transparència de les bombolles de sabó... Per l’abisme
que és l’eternitat i per aquest altre que obre l’infinit
del teu cel...
Ah! que fort batega el meu cor i allà ben al fons
de la meva ànima, on la pensa no hi té accés, sorgeix
de sobte un sentiment, i com reconforta!
Naixença i mort em són una mateixa joia.
Llavors, pas a pas, en un esforç apressat, pujo
vers tu, silenciosa germana del son, blanca Mort,
princesa immaculada. M’abandono a les 
teves mans.

Un eixam de colibrís, de papallones i de pètals
de flor s’ha abatut sobre mi. Divertit i sorprès
provo de desempallegar-me’n, pico de mans per
espantar-los, n’atrapo alguns i els torno a llançar
enlaire, però sense malmetre’n les ales, sense masegar
ni una ploma petita, ni un sol pètal, sense ni tocar
el delicat pol·len d’un color que em complau. Calzes
i corol·les volen, cauen, aviat s’uneixen a terra,
després es posen a respirar amb renovada ardor. 
Alço els braços al cel, entreobro els meus llavis 
amb un somriure entendrit.
¿Què esperes de nosaltres, Déu, per haver-nos
omplert tant?


