
   L’ AUCA DE MÀRIUS TORRES

Al casal del Puig d’Olena
el poeta mor de pena.

Cargolat dintre del llit
delira mig adormit:

“ Vaig néixer a Lleida,l’any deu,
  vora el riu,sota la Seu.

Vivim al carrer Major
( Com n’enyoro la remor!)

Déu meu, que en sóc de feliç,
en tan boirós paradís!

Què vols ser quan siguis gran?
em diuen de tant en tant.

Doncs metge. Vet-ho aquí!
Com el pare i el padrí!

Pujo a cavall d’una mona
i me’n vaig a Barcelona

M’escarrasso dia i nit
per ser un home de profit.

Davant l’art de la Toscana
l’esperit se m’esbatana.

Necessito tractament,
seré el meu propi client

Tanco a Lleida el consultori
i entro aquí, al sanatori.

Escric, penso, toco el piano
i passejo xino-xano.

Només cal sentir Corelli
perquè l’ànima s’enceli.

Joan Sales, bon amic:
els mals fugen quan t’escric.

El meu cos i el meu país, 
a dos passos de l’abís.

Aquesta tardor al Mas Blanc,
hi he deixat l’última sang.

L’Àngel de la Mort em diu
que demà no seré viu.

“Adéu pare, adéu germans,
M’ha arribat, per fi, el descans”

L’endemà el nostre poeta
travessa el pont d’esqueneta.
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Amb disgust vaig a l’escola
i em vacunen de verola.

Els pares i les tietes
em duen a les firetes.

Al vell Liceu Escolar
faig l’ensenyament mitjà.

Passejo del Moro a l’Àngel,
presumit com un arcàngel.

Miro de reüll les mosses,
les morenes i les rosses.

Amb títol a la butxaca,
planto a Lleida la barraca.

Arreplego un refredat
que em deixa molt delicat

El món és diví artifici
pel camí de Sant Maurici

Quin color de desengany, 
les aigües d’aquell estany!

No m’abandona la tos,
i si fos tuberculós?

Si no fos per la Mercè
ploraria un fotimer.

Els seus ulls són un espill
que m’acullen com un fill.

A la ràdio avui han dit
que el Front d’Aragó ha cedit.

Pobra Ciutat Ideal:
l’ha arrasada el General!

L’esperança encara és viva,
quan m’escriu el Carles Riba.

Mor tot sol, sense companys,
i amb només trenta-dos anys.

Ens resta la poesia
que ens dóna nova energia,

Per refer la Gran Ciutat
que ell, i tots, hem somiat. 
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