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El juny  sha  endut  les cireres vermelles
¡  en saltar  de la branca  Ii bern sentit  di:
Me  n’he ompieri  les rnans  i les oreiles
i  me les menjaré  toles  pel camí.

El juny  és  un  marrec  lot entremaiiaf
que  no  s’encanta  gaire  de les coses
1  passant  pel camí  esgrana  el  blat
i  esfuila les roses.

Després  veu llenya  seca  i l°arreplega
¡  en fa mil foguerais
¡  en posa  brases  als  llavis de  la noia  temorega
1  encén  les yenes  dardéncies  estivals.

El  juny  aixeca  inmúneres  garberes;
ha  visi la  terra  jove  en bel! esclaf
i  agafant-li  deis blais  les cabelleres
les  hi  ha  tallat.

És  un  marrec  que  cada  any  passa.
Duu  un  claveli roig  als llavis  i diu  que  és  segador
1,  quan  sen  va  us dóna  una  mirada  lassa
que  us deixa  una  calor!

Ara,  en fugir,  li he  dii: Tú, bordegs,
on  vas tan  avial?
i  mha  resposi:  Em cal apret& el pasi
Hi  ha  molis  camps  de blat  cap a  l’eternitat.

Salvador  Perarnau

Hem  rebut,  per  aquesta  secció,  un  poema
segarresc  (vint-i-cinc  cants,  próleg  i  apuleg)  del
que  treiem  unes  mostres  per  a  qu  l’autor  no  es
decanti  a  la  beguda.

L’escena  representa  la  del sofá  de  D.  Joan
Tenori  i  es  desgrana  en  la  ilamant  plassa  de
1’ E sglésia.

...i  els  finestrais  de  pudor
d’aquell  carrer  tan  aprop
qu  pagana  a  pes  d’or
si  els  treguessin  algun  dia
not  parece  amiga  mía
que  están  respirando...  amor?

(i  quelcorn  més)

•—semblen  nius  de ratolfns—
que  safreigs  poden  s  un  día
no  es  verdad  amada  mía
qu  fa  por  de  caure-hi  dins?

...i  en  conjunt  la  graonada
si  hí  cla.rés  ensopegada
tot  badant,  qualsevol  dia,
no’t  sembla  querida  tia

.,.i  aquelis  bancs  artíficials
aquelis  arbres  i  fanais.
que  faran  Ilum algun  día,
(vol  dir  alguna  nit  i  es  refereix
als  fanais;  faci-se’n  cárrec)
no’t  parece  dulce  aimia
qut  somouen  els  caíxais?
(Si  tinguessim  l’autor  a  má,  els
hí  somouniem  de valent)

A11eoria  de  juny

..i  aquelis  pitxers  tan  fins qu’t  malmets  la  carcanada?
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