
cançoner del duc de Calabria
de Vicent Andrés Estellés

Cançoner del duc de Calàbria —amb un títol que al·ludeix a /’històric manuscrit també conegut per «cançoner d'Upsala— és un 
dels seixanta llibres que integren el gran Mural del País Valencià, encara inèdit, de Vicent Andrés Estellés. En aquesta evocació, 
feta d'elegància cortesana i de gerdor popular, la vena eròtica del poeta s’enriqueix d'una nova matisació.

Entre els taulells de la pavana 
agonitzava el cor de la magrana

Do re mi sol fa
Ballava de la mà de Lluís Milà

Lires perdudes lires
A la nit em diràs per qui sospires

Obria el codicil
La sintaxi corria com un fil

Ballava Lluís Milà
I els àngels el miraven agafats de la mà

Matinet matí de colomes i papallones
Al port un vaixell carregava moltes tones

Matinet matí
T’espere nua amb el cap al coixí

Matí matinet
Si tardaves massa jo tenia fred

Matinet matí
Les cuixes de seda els llençols de lli

Matinet matí de colomes i papallones
Canten les mamelletes bessones

Matí matinet
El meu nu navega com un riu quiet

Aquest ball
El tinc compromès amb un amant

Duu un barret vermell
Damunt la festa del cabell

Al cor duu una ferida
Per on se li escapa el fil de la vida

Arribarà el sospir darrer
Abans que cante el gall matiner

Oh amor vine al meu llit

Lluís Milà
Em pastava els pits com si fossen pans

El vol de l’alosa
Arriba al balcó la primera rosa

Us espere amant
Em traureu la roba i em veureu fragant
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Si de Concentaina
Veníeu amb presses de qui pot i mana

Sí de Borriana
De gust us rebia amb la boca grana

Matinet matí
Figues en cofí

Un ditet d’aigua dos ditets d’anís

Sonen violes
Ara que van per l’aire dames soles

Dames veniu
A la voreta del riu

Sonen passerells
L’aire destria els cabells

Sonen instruments
Quan canta alegre el grumet

De Massarrojos de Massamagrell 
L’escut fet de cabell

D’Alfara de Rocafort
L’home fort

Tinc revoltades les robes del meu llit

Jardins arbredes
Un vent entre unes sedes

Espere a la finestra
Vostra mortal lletra darrera

Vindrà al migdia
Vessant un riu d’amarga tinta

Vindrà al cap al tard
Quan s’omple de mocadors la mar

Vindrà a la nit
I jeurà amb mi al llit

Oh dames de cristall
Totes les campanes han perdut el batall

Oh dames vora el riu
Les clares nits d’estiu

Oh dames junt al mar
Les nits són grates d’estimar

Oh dames
De llarguíssímes cames

Senyora ballem la dansa
Sou més dolça que la pansa

Balleu gireu balleu
Com gira i balla el vent

Els vostres pits de neu
M’arriben a l’alçària de les dents

Em nuava el mar al genoll 
Mentre escoltava el rossinyol

Oh rossinyol oh dolça nit

Per un forat
Dic el meu plany

Per un forat
Ploraria tot l’any

Per un forat
Obert de bat a bat

Jugarem al sambori 
Fotrem el gran desori

Jugarem al tres-en-ratlla
Tinc la cama malalta

Jugarem damunt el tapís 
Tinc el ventre molt llis
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