LA BARCA DAURADA ( Cançó)
Un relat de: salvatore vinyatti
LA BARCA DAURADA
( Cançó)
Immens és el mar i l’oceà;
el cel és blau com blau es l’ultramar;
amb barques i homes bruns, durs i forts
coneguts com llops de mar.

Les dones són deesses blanques
de cossos gentils i furtius,
que frueixen apassionats amors (tornada )
i en són afortunats els homes..
Durant la nit un espadat
amb els fanals protectors de les sibil•les
que els fan brillar incessantment tota la nit
per guiar les barques i els homes a la platja;
una barca els guia amb una aura daurada.
Les dones són deesses blanques
plenes de poesia i de garlandes
gaudeixen de les flors, i els amors (tornada )
amb el gaudi i les paraules.

Arriben les barques i els mariners,
les dones joves els esperen a la platja
per acaronar-los damunt la sorra temperada,
i mentre buiden les almorratxes d’olors
escolten les cançons de mar i tramuntana,
amb l’acordió diatònic del vell pescador.
Les dones són deesses blanques
de cossos formosos i gentils i
les cares són de nines pures (tornada )
que neden com nenúfars a l’aigua.

La música arriba a l’ ànima dels cors amants,
que estimen amb les mans, els dits i el cor,
i els braços mariners enllacen les dones,
es besen i fan l’ amor a la salut de Neptú,
el rei del mar, davant ell, a la platja.
Les dones són deesses blanques
de cossos de jove madura
fortalesa d’esperit de sibil•les (tornada )
que vetllen pel futur de les ànimes.

El mar s’impregna de música i cants
i els mariners alcen la bandera de l’amor
la més alta, que és la dels més bells colors
que han recorregut els grans deserts blaus
d’aigua del nostre mar estimat .
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Les nines són blanques
I de cossos gentils i puerils, i ( tornada)
gaudeixen de la poesia i les flors
dins l’arcàdia de les deesses.
I els nins i les nines aprendran les glosses
des vells del poble, i gaudiran de la festa.
Les nines empolainades seran les verges
blanques com estoig pulcre de nacre;
vestals del temple i l’arcàdia.
Les nines són vestals de la vida
que alimenten la llàntia de l’esperit i ( tornada)
els vells pescadors en gaudeixen
sentint i gaudint l’ amor de llurs nétes.
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