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Com la boira s’escampa o embolcalla
com la pluja que es filtra terra endins,
un desig embolcalla una esperança
l’esperança s’enfonsa cor endins.
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Esperar que un amor sense egoisme
trucarà a la porta del meu cor
i sabré descobrir el seu llenguatge
fet de foc de puresa i de il·lusió.
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Trucarà aquest amor la meva porta
trobarà en la meva ànima un ressò
si el meu cor no s’aparta de la Verge
i batega el meu cor dintre el seu cor.
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Si ma vida com la seva és transparència
de bondat de puresa i de il·lusió,
si en mon cor no hi estada l’egoisme
perquè hi brilla l’alegria i la il·lusió.
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Oh Maria, vós sou la meva mare
i sabeu com és gran el meu desig;
ajudeu-me a trobar l’amor que em manca
no em deixeu en les ombres de la nit.
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Tal com brilla l’estrella de la tarda,
brilla ja en la pau del meu esperit
l’amor gran d’una mare que m’estima
i no em deixa a les ombres de la nit.
La, larara...
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