Vora el jardí
junt al raval,
(etem somriure,
do celestia1)
guarda el meu poble
com tendra essencia
l'humil presencia
de Sant Pasqual.
Els angels vetlen
-daurada ofrenaels ossosmístics
del sant pastor
que, temps enrere,
restava intacte
(subtil miracle,
far de claror).
El foc de l'odi
-roja ferida
que mort i vida
va agermanar-,
el seu cos místic
un negre dia
impiu, sacnleg
va destrossar..
Pero ell volia
vetlar el poble
que humilli ofrena
constant fervor
i, fet guspires,
aixi irn;u61ant-se,
transsuPstalíCiant
-se
en subtil tresor,
en pluja santa
de cendra eterna,
va esbargir-se
arreu del món,

subtils aromes
del seu cos sant
que tots joiosos
(etern miracle )
portarem sempre
fos en la sang.
i Quantes pregaries
com oronetes
volen inquietes
junt a l'altar!
j Quantes ofrenes
fetes promesa,
quanta a1egria
quant de pesar,
junt al seu temple
s'han fet recoble
de tot un poble

i confonent-se
amb les teulades,
amb nostres cases,
amb nostres llars,
va repartir-se
per totes bandes
formant garlandes
de fe constant
que, Ja per sempre
sagrat present,
guarnira el poble
quan passeel temps.
Hui es respiren
per l'aire estatic
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que sap pregar!
Far de la vida,
presencia eterna,
subtil missatge
de pau i bé,
féu que per sempre
cantem alegres
l'antic recoble
roblits de fe
i, plens de gracia,
genolls a terra,
les mans al~ades,
el cor brusent,
fidels per sempre
per vos logrem
els fruits joiosos
del Sagrament.
Manuel Villarreal
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