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—Suprimeix per l'infelicitat,
i amb la mirada negada.
un fort i sanglotejat plor n'esclatat;
pereixen-se amb La Desolada.

Lo joi clot de tasgaltetas,
i llavis de rosa pura,
brotan-ne fou parau-letas,
,;el domini qui'l detura?

Y extasian-se amb sa feblura
i amb fort llant; [sentiment greu!
exclama altre volta amb fligidura,
—i mare del cor! quina falta amb fen.

Amb la caballera ondada
i ton bust de perfeeeió;
ets sens regateix secundada,
sobirana d'atmiració.

—Traspasada per el foll abatiment,
s'ajonolla fen-ne una prega;
a la Verje i a Deu fa l'oferiment,
que l'alentin per lo que l'obréga.

Ta singular estatura
i ta timideç constant;
no mancipeix t'esbaltura,
avans comula ton encant.

I sempre va plorant l'orfe desconortan-se,
l'escabrositat de sa vida,
replerta de cadenas per la seperan-se,
que senti de la mare que no oblida

Et considero com la flor
que en mes de Maig madura;
que simbolitza son color,
gentil-lesa i soltura

Tenir mare n'es el mes ferm puntal sal[vàdor;
i esen-to l'orfaneta u comprenia,
lo destí li va tronchà, [traïdor!
i ara faitan-li ne sen gelosia.

Flor humana identificada,
de cualitat vasalladora;
joliu de puresa, modelada,
l'esclat d'un bes amb tu, serà honra.

Quin goix i alegria mes sumador,
n'es per un Sil tenir-ne mare;
es l'únic mes identificat tressor,
que'n el mon, molt deu d'estimarse.
S. B., REGÍ.

Malgrat XXIIMX-MCMXVII.
***

Elogi i atrhiració
A i'ídeal joyeneta C. O.

Ets imatje de la natura;
de' Cleopatra penyora,
per l'exqufsita hermosura
i no menys encisadora.
La finor de ton bell cutis;
dels ulls el domini i vivor
semblant talment qui juguis,
fan de tu bellesa i candor.
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S. B. REGÍ.

jïïlalgratencs!
Si sou verdaders catalans, de
sentiments democràtics, no deixareu de suscribir-vos a GERMANOR, que's l'únic periòdic
que dessinteressadament defensa
vostres interessos i les idees de
sava regeneradora i democràtiques, com son el Nacionalisme i
Federalisme, que sempre havem
predicat i predicarem sens cap
desmai, apesar de la rigurosa
censura militar, tot esperant que
a nostre moral esforç vindrà el
vostre, el de econòmicament
ajudar-nos.

