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Digué l’amic a l’Amat:

—Per lo molt que m’heu donat,

trist de mi!, què us donaria?

Digué l’Amat a l’amic:

—Dóna’m ton cor fredolic

que d’amor te l’ompliria.

Demanec l’amic a son amat si havia en ell nulla cosa romasa a amar. E l’amat respòs que ço

per què la amor de l’amic podia multiplicar, era a amar.
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Una vegada s’ajustaren

per estimar molts aimadors,

tots lo mateix Amat triaren,

imant diví de llurs amors.

Tot l’Estimat quiscun tenia

en sos joiosos pensaments,

i per Ell sol quiscun patia

dolços martiris i turments.

Ajustaren-se molts amadors a amar un amat qui·ls abundava a tots d’amors, e cascú havia

tot sol son amat en sos pensaments agradables, per los quals sentien plasents tribulacions.
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L’amic

—Oh rius que en baixau: al cim de la serra,

desfent lo camí, quan hi tornareu?

L’Amat

—Quan prenent lo vol remunte a son Déu

l’home capficat al llim de la terra.

Plorava l’amic, e deïa: Tro a quant de temps no cessaran tenebres en lo món, per ço que

cessen les carreres infernals? Ni l’aigua, que ha en costuma que decórrega a enjús, quan serà

la hora que haja natura de pujar a ensús? Ni·ls innocents quan seran més que los culpables?

E quan se gaubarà l’amic que muira per son amat? Ni l’amat quan veurà son amic llanguir

per sa amor?
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L’amic a l’Estimat li deia un dia:

—Oh vós que ompliu lo sol de resplendor,

ompliu mon pit d’amor.

L’Amat li responia:

—Sens compliment d’amor

tos ulls no foren amarats de plor.

Dix l’amic a l’amat: Tu qui umples lo sol de resplendor, umple mon cor de amor. Respòs

l’amat: Sens compliment de amor no foren tos ulls en plor, ne tu fores vengut en est lloc

veser ton amat.

[ENC 6/ COP 5]



7

Li demanà a l’amic son Estimat:

—Per lo que m’has aimat

t’hauré donada alguna recompensa?

—Sí, respongué l’amic, que entre els plaers

i les penes que em dàreu a milers

no hi trobo diferència.

Demanec l’amat a l’amic: Has membrança de nulla cosa que te haja guasardonat per ço car

me vols amar? Respòs: Hoc, per ço car enfre los treballs e·ls plasers que·m dónes no faç

diferència.
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