PER L’EMPORDANET - COSTEJANT BEGUR

N’era fondejat a Sa Riera
un cap vespre encalmat
gaudint-ne encisat
i escorcollant l’horitzó,
tot gronxant-se al ressò
de l’aigua bressolera

Sortint d’es Pixaner
el Cap sa Sal apareix,
i amagada al peu sa llosa
perill pel qui no la coneix.
El vent rebufa més fort
i s’adreça la proa a Xaloc.

Llevà l’àncora de bon matí
i amb suau balanceig
la barca fou lliscant
mar endins avançant.
L’illa Roja restà a bavor,
sa Punta d’en Toni a estribord,
i a proa el jorn que neix
il·lusionat per fer camí.

Inquieta sa Punta des Plom
regolfa les agitades aigües
fent sentir les seves flaires.
S’avança, guaitant enlaire,
cap a la Punta des Traire.
A popa, la Cova des Plom.

El sol encara dormia
i el vent li feia costat,
la vela esperava el seu torn
que compliria tot el jorn,
bon punt s’haguessin alçat
de la letargia que els acollia.
Anant costejant,
es Pa de Pessic enrere
sa Punta de la Creu davant,
naixé la resplendor,
i la brisa es féu palesa
com dient, endavant!
Des de l’illa del Mal Entrar
una gavina aixecà el vol,
deixant el seu racó sol,
com si prengués avançada,
passant per sa Nau Perduda
fins a ses Negres arribar.
És hora d’hissar la vela
i l’escota anar amollant
per tenir-la ben tensada
i no resti flamejant.
Cal girar el timó ben atent
seguint el rumb, per sotavent.

Xoca la barca amb la mar
que amb sa força de Gregal
provoca una ruixada
amb ses esquitxos salats,
mentre xiula el vent
entre drisses, tot content.
El drap es tiba de nou,
davant es Foraió de Fitor.
Navegada encisadora
per dins de s’Encalladora,
amb el Cap de Begur superb
orientant tothom qui es perd.
Costeja la barca a Garbí
el vent s’enlaira a Llevant
el sol tal vegada més fort,
cap núvol l’està tapant,
gaudiu-ne, sembla vol dir,
d’eix mar que no n’és mort.
Platja Fonda es va deixant
i tot passat es Cap Rubí
sa Punta des Mut és la meta.
És hora de virar.
Ha entrat un suau Garbí
que la mar farà aplanar.
Sa Riera restarà quieta
i sa barca entrarà solcant.
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