
 Un riu neix a la Selva Negra,
 Va travessant gorges profundes
 Més crescut, arriba a la immensa plana.
 Discorre entre nacions
 Sense necessitar salva conduits,
 I totes li són deutores.

 Quan arriba a Budapest, el poderós corrent
 Besa les ribes a banda i banda
 En un petó constant i etern.
 En un indret del seu curs
 S’obre de braços i acull amorós
 L’illa Margarida, que resta immòbil
 Com un enorme vaixell, ancorat al centre.

 Una petita embarcació navega 
 Per les aigües tèrboles,
 Sense por però amb prudència
 Que lo riu és vida, però també pot ser la mort.

 Perla del Danubi, nou ponts cusen 
 Les dues ciutats agermanades, dos en una.
	 Enfilat	dalt	del	turó,	el	Bastió	dels	Pescadors,
 Talaia de guaita i defensa.
 Verd, verd, verd, tota la gamma de verds,
 algun camp daurat  i lilós són l’excepció.
 Mil i un brolladors d’aigües termals
 Emergeixen des de les generoses i profundes
 Entranyes de la mare terra.
 Plaça dels Herois, on s’honoren
 Les set tribus magiars, reis, reines, prínceps
 I forjadors de l’hongaresa pàtria.
 Immens Parlament, com una torxa encesa,
 Il·lumina la fosca de la nit.
 
 El cabalós riu segueix el seu camí
 Enyorant les besades a la seva ciutat estimada,
 No defuig del seu destí, l’enorme delta allà lluny
 amb l’aiguabarreig dolça i salada
 és l’instant suprem de la còpula amarga
 deixant la Mar Negra de llots prenyada.

 Gràcies Danubi, gràcies Duna, Donau, Dinar, Donar i Dunaj,
 Moltes gràcies per la teva constant i generosa gesta.

Jordi Lleal i Giralt, Budapest 7 de juny de 2019

CRÒNICA ESTADA A BUDAPEST
Potser poètica, d’uns dies viscuts a Hongria. Prego que sigueu 
benèvols amb les meves llicències en les dades i sobre tot en la 
pronúncia dels noms, en la lectura en llengua estranya.



Selva Negra, naixement/                      
                             Budapest, Danubi/
                                                             Descobrir, la Bellesa/               
                                                                                                  Sol, lluna/
                                                                                Vida, mort/                             
                                                               Nord, sud/ 
                              Costums, diferents/                
Temples, sinagogues/ 
                                    Òpera, mercat central/              
                                                                            Troleibús, tramvia/ 
                                                                                                             Illa, Margarida/                   
                                                                               Parlament, encès/ 
                                                     Arbres, verdor/       
                        Llevant, ponent/  
Cervesa, vins/      
                          Plaça, dels Herois/
                                                        Bastió, dels Pescadors/     
                                                                                                Repartir, compartir/ 
                                                                 Xerrades, silencis/            
                                                    Dia, nit/ 
                             Cavalls, corbs/                
Converses, rialles/  
                               Autocar, guies/            
                                                         Cues, paciència/
                                                                                    Estàtues, llambordes/       
                                                        Zíngars, magiars/ 
                              Històries, mites/          
Fresca, calor/  
                            Vosaltres, nosaltres/ 
                                                              Aules, Badalona/ 
                                                                                           Eva, Jaume/ 
                                                                                                                 Gràcies, de res/ 

Adéu-siau!

Jordi LLeal i Giralt

CRÒNICA TELEGRÀFICA

Del pas d’uns dies a Budapest, amb l’objectiu de ser concret, faig 
una combinació binària de conceptes. 

No	us	ha	d’estranyar	com	està	escrita	la	crònica	telegràfica,	té	la	
forma dels meandres del riu Danubi...


