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T’he retrobat, Déu, i me n’alegro com
un infant esgarriat albira de lluny una silueta
familiar i amiga. T’he retrobat, Déu, i aquí em tens
tranquil com un infant que enmig d’un
malson descobreix damunt d’ell el dolç 
somriure de sa mare. T’he retrobat, Déu, com un
infant fugitiu que havent conegut la fam i l’hostilitat
dels homes, per fi decanta el seu cap sobre un
pit estimat i escolta un cor que no batega
sinó per a ell.

¿De qui és la culpa si, enlluernat per la festa del món,
m’he allunyat de Tu? ¿De qui és la culpa si, jove esverat,
he estat atret per la gatzara de la seva música
de fira, els oripells de les belleses multicolors,
la gràcia d’un petit mico savi, que fa riure a la gent?

¿De qui és la culpa si he volgut conèixer el gust dels
fruits salvatges? Ah, el plaer d’anar-se’ls a collir
un mateix, la seva dolçor a la llengua, la certesa
que una mica més avall, allà baix, rere els arbres,
encara seran millors! Vet aquí com un s’esgarria 
en una selva traïdora.

¿De qui és la culpa si els meus ulls càndids han preferit seguir
els focs follets del carnaval, si les meves orelles només s’han
obert als sorolls excitants del seu seguici? ¿De qui és
la culpa si la meva boca i el meu cor tan sols han conegut 
alegries il·lusòries?

I vet aquí que n’hi ha prou amb una llàgrima de pena i ja
no estic tot sol enmig de la gentada.
El meu Déu és a prop meu.
És negra nit: sota la parpella del qui dorm el
món segueix sa boja ronda: dins d’un eixam de
cometes fan ganyotes uns rostres plens d’odi, un fort
vent propaga l’incendi, s’escola la sang, les aigües 
tèrboles del riu s’emporten els ofegats; nedo
contracorrent, persegueixo el llamp enmig dels
núvols: quin  pes tan rar el de les meves ales!
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Una bellesa de cabells de foc posa sobre els meus llavis
un bes-mossada; corro a reunir-me amb un amic 
–no és sinó un foc follet al mig de la maresma.
Crido: una mà freda em tapa la boca.
Quin so més inquietant: ¿és el pèndul o
la campana del poble?

¿De qui és la culpa si el meu cervell delira com la nit?
Però mira, a penes la meva gola deixa escapar
un gemec, ¿i què se n’ha fet del meu esglai?
El meu Déu és ben a prop meu.

Però si m’esdevingués el pitjor, si perdés de vista
la teva Persona lluminosa, ¿seria culpa meva o
culpa dels teus enganyosos intèrprets?
He hagut de temptejar en la boira tant de temps,
enganyat per les seves crides: “Dret davant vostre,
colgat, dempeus, a la dreta, tremoleu!”, respirant
l’olor fada del seu encens, envoltat de ciris i de
miracles, esclafat sota el pes de tants pecats i
penitències, impressionat per les seves promeses,
encoratjaments i plaques commemoratives;
emmetzinat pel gas tòxic de les seves doctrines,
per tots aquests: “Per mi tota altra cosa no és més que
engany, una falòrnia infame!” Sí, he hagut de
desafiar la caterva dels teus intermediaris, de tots aquests
agents, passants, botxins que em feien repugnant,
em dissimulaven la teva Imatge: he reeixit a trencar 
la barrera, a obrir-me un pas franc fins a Tu,
Déu meu.
Amb penes i treballs, lluitant contra tota mena de
temptacions, fent front a les tempestes dels meus sentits
descabdellats i a les paraules de tants falsos profetes,
he acabat per retrobar-te, Déu meu.

Vet aquí per què arribo tan tard i per què, feliç com 
un xiquet d’aquest retrobament, no vull anomenar-te
ni Gran, ni Just, ni Bo, sinó senzillament 
Déu “meu”.
“Meu” perquè tinc confiança en Tu.


