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PERSONATJES

Sila, 30 anys; alta, prima, escardalenca, nervio-

sa, d'ulls vius y esguard penetrant, inteligent y es-

pressiu. Molt pobrement vestida.

Blay, 36 anys; carrat d'espatlles, cap dret; ulls

entelats pel sufriment, afeitat de cara, descuidat en

el vestit y sempre recelós en llurs moviments y en

l'expressió de la frase. Pobrement habillat d'obrer.

ÈPOCA ACTUAL

I/escenarí deurà guardar les menors dimensions

possibles, avensant molt en ell els bastidors y les

bambolines a fi d'enxiqulr i'espai de la cambra; que

representa la d'un quarto dels quins a dalt dels

terrats existeixen, en els barris baixos de la Capital.
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ACTE UN1C

L'escena representa una cambreta xica, molt

xica, en la quina s'hi enclou el dormitori, menjador

y cuina, tot en una sola pessa. Al fons, cap a un
costat una petita porta d'entrada que ve del terrat de

la casa; al altre costat y en la part alta una finestra

rectangular mitj overta; amb algún vidre trencat

quins esborancs quedan substituits per papers de

diari enganxats. Als costats laterals les parets sense

cap overtura, plenes de fulles de revistes o ilustra-

cions atrassades enganxades al embà per les quatre

puntes.

Per tol mobiliari una màrfega de palla a terra,

una tauleta de fusta blanca, dugués o tres cadiras

velles y desparionades, un brasser de caixa que ser-

veix de fogó de cuina, ci-d'enllà, cabassos, gavetes;

paletes, etc, etc.

Al aixecarse el teló comensa a decaure la tarda

d'un dia fret y boirós del mes de janer.

Sila jau adormida demunt de la màrfega y al poc
jrato comensa a deixondirse.
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ESCENA PRIMERA

SILA

Sila. (Desvetllantse poc a poc). Grec que he
dormit... jQué felis qu'era dormída! ^Per
què m'he desvetllat, si amb la realitat altre

volta se m'ha esfumat la ditxa, la joia que
amb els somnis y les ilusions m'afalagaban
els sentits. (Pausa).

Somniant he vist un mon ben diferent de
aquest. En aquell, tot me somreia; en
aquest tot me fa plorar. En el mon dels

meus ensomnis no hi regna la ingratitut ni

el menyspreu; sols la veritat, la bellesa y
la estreta germanor hi goberna; en aquest,

en el mon de la realitat tot es fals; l'hipo-

cresia hi regna, la malvat ens corrompeix,
el vici y la disbauxa'ns estragan, ens inpu-
rifican y mes tart els mateixos corruptors
ens escarneixen, ens rebutjen, ens llensan

com carnassa sobrera del festí de la vida,

perquè els cas de la maledicència'ns esti-

gonyin y ens malmetin. jAquest es el mon
dels pobres! jAquest es l'ambient que'ns
destrueixles carns y ens enmatzina l'ànima,
sense poguer fruir ni el dols consol d'aixe-

car amb humilitat,una queixa. ;Nostre des-

tí es sofrir y callar y conquerir al final pel

dret de viurer, l'home, un presiri potser,

la dóna, un burdelll... y tant hermós que'l

veig jó el mon, en mos somnis de ventura.

{Pausa. S'aixeca amb dificultat del jeyent
y's dirigeix a la porta obrintla una mica y
mirant a jora).
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«jQuina hora deu ésser? El Sol ja se'n va a
la posta. Tinc basarda. Quan el Sol se pon
me sembla que el fossar se m'obra. |EÏ
Sol!... Qu'hermós es el Sol que trevallant
tot lo dia en sa constant carrera ens acaro-
na, ens revifa ab son escalf y amb llurs

raigs d'or ens brinda amor y vida. Ell es
l'amic del pobre. Quan ve la nit... que sols

aue'ns trovém els pobres! |Qué no vinga
may la nit... qué no vinga... qué no vinga!

(Aquestes darreres exclamacions las llensa

Stla boy dirigintse vers la màrfega ahont
cau aclaparada,- sanglotant y tapantse el

rostre amb les mans. Va enfosquint un xic
més).

Y en Blay no ha tornat encare! Qu'es es-
trany. La fosca de la nit el trova al defo-
ra... Quelcom pahorós se'ns apropa. {Tam-
bé avuy vindrà amb les mans buydesl
jPobre Blay... tant que m'estima! Va eixir

al trenc de l'auba y no retorna... Com so-
freix ell que tot ho veu sempre negre...

tenebrós, ni amb el pervindrer confia. Més
ell s'afanya per mi, cercant quelcom, més...

no almoines, que denigran, sinotrevallque
dignifica. Pobre Blay! tant que m'estima!
Per xò al retornar a casa, al arrivar el cap-
vespre, sense ni tant sols una esperansa,
m'abrassa, me petoneija y amb llàglimes

de sanc se desfà el seu cor a trossos per
mi... per mi, que no li puc oferir ja ní goig,

ni ditxa. (Pausa).
|Cóm tarda avuy en Blay! jQué Jlarcs son
per mí els dies! Més... tant de bó fos sem-
pre dia y la nit may arrivés. La nit també
espantosament m'enrotlla y es encara més
llarga... més llarga. (Pausa).
Avuy triga més que may a venir en Blav a

estrènyem entre els seus brassos. El Sol
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ja s'ha post del tot; les ombres esferehint-
oie m'envolcallan. [Estic rendida! jTot ho
veig negre... molt negrel Tinc son. Voldria
adormirme y no despertarme may més

(La tévta claror d'una posta de Sol d'hi-

vern va enfosquint Vescena).

Dormir sempre y somniar. Somniar amb
aquell mon que fa reviurer, que'm dona
consol y joya... Ay que'm sento defallir...

La fam m'apresona y fins me priva el re-

pòs. No se si es fam lo que'm sento o es la

mort que se m'apropa. (Va adormintse
poc a poc, barbotegant les paraules).
|(^ué tarda en Biayl 1 inc basarda. Tot es

fosc. Ja no veig rés... v en Blay quan tardat

Blay. Vina. Vina. (Resta profondament
adormida y Vescena queda complerta»
ment a lesfosques).

ESCENA II

BLAY Y SILA

AI poc rato de ,adornjirse la Sila, entra Blay per la

porteta del fons cautelosament, la tanca y's treu de

la butxaca un bossinet d'espelma, l'eneén sense fer

gaire soroll y la deixa demunt d'un seyent de cadi-

ra. Cau pesarosament demunt d'un'altre cadira amb
el cap cot y esllanguiment general. Passa.

Blay. Tampoc rés. Com sempre, igual que
ahirl jSempre iguali (Pausa curta). Per
carrers y plasses la gent ben endiumenja-
da, disbauxes y gatzara per tot arreu, eís

cotxes atropellantme, les riallades escar-
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nintme... per tot arreu l'abundó, més
aquí... Tot hi manca. Ni una engruna de
pà puc portar avuy a casa. Avuy rés. Com
sempre... j Rés! Ni tant sols una esperansa
per aconortar un xic .les angunies de la

Sila. (Pausa).
Les gents fujen d'aprop meu... els faig fàs-

tic... Jo prou deya —«no demano pas al-

moina, vull treballar»— mes, com si fos un
apestat ni m'escoltaban, fugien d'aprop
meu, creyentme un apestat potser o... iun
lladre! y no'n soc no, encare que per serho
sembla que tothom m'atia. Egoista si que
ho soc, ho soc d'aquesta dóna (per la Sila)

que Ja vull fer viure per mi y morir seria

per ella sa complerta felicitat, j Pobre Sila!

^Per qué deixes que t'estimi, si aprop meu
te faig desgraciada? Perdonem Sila... Per-

donem. EsTúnic consol que tenim esclusi-

vament nostre els pobres... estimar. Aixó
sí, que no ho havem de demanar, no'ns ho
poden pendre... y el mon creu que'ls des-
valguts fins per estimar som impotents...

Ah, com s'enganya. Aixó no ho havem de
capdar. Aixó ix del nostre cor. Pobre Sila!

Quant t'estimo!

{Pausa. Esguarda la finestra que deixa
veure la foscor de la nit).

Tot es fosc. Com el meu cervell ahont jo

ni les idees s'hi poden descapdellar. {Tene-
bres... arreu tenebres! Tot quant me rodeja

es pahorós, es negre. (Contempla embala-
dit a la seva dona). ,'Cóm dorm la Sila!

(S' aixeca de son seyent y esguarda amb
molt cartnyo y amb molta cura li fa un
petó a quina sensació ella's desperta).

Sila. Blay. Blay. <iJa ets aquí? Vina... vina
aprop mzu. (Se asseu al llit, s atansa



ImiskriaI

ahont hi ha en Blay, s'abrahona a ell, el

petoneja y abdós boy abrassats cauen
demunt de la mdrfega amb sensualitat
carnal, apassionada. Pausa llarga).

Blay. Síla. jLa meva Sila! Com deus sofrir

tota soia.

Sila. Oh, si. Quina basarda! m'he sentit mo-
rir, tota sola.

Blay. Mentres que jo per ciutat sentia que
se m'escapaba la vida, lluny de tú, sense
trovar feina. Que es malvat el mon!

Sila. Dónem un altre petó. No't desesperis.

Dònem un petó.

Blay. Pren un petó (It fa) y pren la vida que
es l'únic que puc donarte. Ni felicitat, ni

ditxa no puc oferirien. .. y tant que t'es-

timo!

Sila. La ditxa meva ets tu; teninte a tu, soc
felissa, (petonejantlo).

Blay. Desgraciada... ^Perquè en lloc d'acaro-

narme, no m'escups al rostre y m'aban-
donas?

Sila. jCalla! jCalla!

Blay. jOh, sí! t'ho dic ben seré: sense la meva
vida la teva seria hermosa, esplendent y
rica. Jo soc ton butxí, jo soc, qui't fa ro-

mandrer en l'infortuni. Abandónem, deixa
que la pena'm mati, y tu encara podràs
gaudir de la vida.

Sila. <jPer qué aixins m'atormentas Blay?
Sense tu jo no vuil pas la vida. Tu ets el

meu rey, el meu Deu; tu ets la meva única
iíusió; lo que'm fa viurer y al mon me reté

capdiva. Sense tú me semblaria aquesta
cambra una tomba, y els raigs del Sol cru-
dels espines. No ho duptis Blay, sense tú
jo sols desitjo morir.
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Blay. Sense mi tu encare podries conèixer el

goig y la felicitat. Tens encare en tes galto-

nes la bellesa de la joventut: tens uns ulls,

que al mateix cel fan enveja, perquè sa
blavor es més escayenta encare. Jo't faig

romandrer, infelissa, desgraciada... Soc el

teu butxí.

Sila. No ho creguis; sense tú, no vull pas
viurer.

Blay. Tú ets prou jove y pots fer sentir i'

Amor.
Sila. Sacrílec! £Per qué'm tortures aixins, si

tú sabs prou bé qu'es mon goig morir per
tú, y que sense tú la meva vida en el mon
seria un martiri constant?

Blay. Si tu no coneixes encare lo qu'es lo

goig y lo que es...

Sila. (interrotnpintló) Mira: Si m'oferisen
lluny de tú somnis d'ilusions, bellesa, jo-

ventut, riquesa, ditxa, un pervindrer ven-
turós, un mcn de plaher y... el Cel més
tart m'oferisen, tot ben prest ho donaria
per un petó de tos llavis, perquè amb ell

me sento plenament felissa.

Blay. Qu'ets bona! jQuan m'estimas! Pobre
dóna! Tot m'ho donas, tot... tot y jo en
cambi sols puc donarte un munt de misè-
ria. Pobre (Sila!

Sila. <íY el teu cor?

Blay. Oh, sí, aquest es ben teu, sols teu. Que
ho siga sempre! Si fos meu l'arrencaria de
mon pit y fet bossins lo llensaría lluny de
mi, puig no'm serveix més que per donar-
me migrada vida d'csclau... d'inútil.., d'im-
potent. Are es teu, no'm perteneix y tot lo

que's teu, per mi deu ésser sagrat.

Sila. Com sofreixes!
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Blay. Quin torment!

Si la. Quines fadígues!

Blay. Quin lluitar etern. (Pausa: s {abrasseu
sanglotant, ell s'aïxuga vergonyosa-
ment les llàgrimes).

Si la. Sols m'aconorta el recort d'aquella her-
mosa filla, qu'en la primavera de sa vida
va morir; no per dany, ni per malaltia,

sino víctima de la misèria. /Ten recordes,
Blay?

Blay. ;La nena! Quin àngel. Va segellar nos-
tre amor y fugi ben tost.

Sila. Si are fos viva...

Blay. No. Millor que no ho siga. Si are fos

viva, amb mes fpropies mans li robaria la

existència; que no ha de sofrir pas tant, el

sér qu'es pur, ignocent...

Sila, <íQué vols dir? Quina follia!

Blay. Que aquella nena, de nostre disort, no
n'era pas mereixedora.

Sila. Més a son entorn, tot semblava que
somreya.

Blay. Allavores... potser sí. A redós nostre

vivia amorosida y amb son bàume virginal

escampava arreu, joya... alegria...

Sila. £Doncs per qué dius are tú?...

Blay. Perquè allavores, jo amb mon jornal

lograva fer agradosa sa existència; tú con-
tenta, ella xamosa y jo abdós amany^gant-
vos... Més are... Son viure seria horrible.

Sila. ^Perquè Blay parles aixins?

Blay. Are veuria a son entorn la misèria més
espantosa; la fam la corsecaria: ella aniria

creixent cada dia més hermosa; jo sense di-
ners per educaria, tu sense goigs per acon-
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solarla y ella creixent... creixent en mitj

del flagell, però sempre més bonica.

Sila. |Oh sí, es ben cert, es ben cert!

Blay. Mes... la misèria fent presa en ses carne-
tes tendres y enfumant el seu cervell li min-
raria llurs forces y... enrotllanla de perills,

que massa abundan en les Ciutats, la tarísn

caurer en el fons d'un abím, boy malehint
el nostre nom y escarnint nostre disort.

Sila. No ho cregas Blay.. /no ho cregas!

Blay. Això es crudel, mes l'experiència ho en-
senya.

Sila. {Això es monstruós!

Blay. jSi que ho esl mes aixíns ho disposa la

Societat corruptora: Si una dóna es pobre
yes... honrada, misèria, dòls y plors; mes
si es pobre y no te vergonya, no s'espanti

si es bonica, que ja el mon la sabrà endui-
menjar, festejaria, feria ditxosa, mes a cam-
bi de sa honra, qu'es la millor joya que pot
lluir una dóna.

Sila.
i
Es veritat!

Blav. jNo! Que no torni a reviurer nostra ne-
na, ja que aquest flagell qu'ens enrotlla la

deixaria com un parràch pestilent liensat al

mitj del camí de la vida.

Sila. {Quan crudel ets amb sa memòria..!

Blay. iSi qu'ho soch! Mes ten ben present lo

que't dich: la misèria ens denigra y els

quins podrían redimiria en fan escarní
d'ella; y si algún cop li fan almoyna es co-

rrompentl'bi el cor, subgectantl'hi el cer-

vell, enmatzinant li la sang fins qu'arri-

van a formar de l'home un malvat y de la

dona una meretriu, llensanlos ben prest

al cementiri, fent estada al Hospital.

Sila. ^Mes, qui ho fa això? qui ho fa, digas?
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B!ay. Els homes nostres germans; aquells
qu'amanyagats per la fortuna, ni temps te-

nen en mitj de ses disbauxes en heurer es-

ment de nostre infortuni,qu'ambson menys-
preu mes endintzan.

Si la. <xJamay s'en donan compte?

Blay. Algunes voltes sí; per escarnir nostre
dany y per insultar aquest dolor qu'ens
ofega.

Si la. iDonchs, perquè havem vingut al mon?
Blay. Com tothom... |per trevallar!

Si la. ...y perquè no trevallem?

Blay. Perquè fins el trevall acaparan els po-
tentats; y si algún cop ens hi volen en el

sant festí del trevall es a cambi de nostre

joventut... nostre existència;

Sila. Tens rahó, Blay! |tensrahó!

Blay. ...y mes encare; per oferirnos trevall

abans volen esclavisarnos el cor y el pensa-
ment del home y de la dóna, ses carns, sos

afalacs, la seva honra.

Sila. iQu es dolent el mont Blay!

Blay. Tu encara no ho sabs prou bé: Que
may ho sàpigues del tot, si tu'l coneixessis
al mon com jo... també't faria fastich.

Sila. Sofrirém eternament y jo ja'm sentho
defallir.

Blay. Si jo no'tconeixés... AySila que horri-
ble fora per mi la vida! (Pausa llarga. Va
enfosquint del tot. La Sila tremolosa s'ama-
ga dessota'ls abrigalls esparracats que te

demunt de la màrfega. En Blay, qui restarà
aclaparat ab el cap cot, al ourer la remor
de la palla, s'atansa aprop d'ella).

Blay. ^Que tens Sila?

Sj|a. Tinch fret.
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Blay. Jo també'n tinch.

Si la. Vina, abrigat ab mi.

Blay. Lo fret del cos no m'espanta, la gelor
de Tànima sí, perquè envileix.

Sila. Blay.l

Blay. Que vols?

Sila. Tanca un xich mes aquella finestra;

potser aixíns no sentiré tant la fredorada
de la nit. (Blay tanca erméticament la fines-
tra y entre les escletxes hi posa papers ala-
pahits).

Blay. Tens rahó; l'aire qu'entra aquí es hu-
mit y'ns refreda. (Pausa).

Sila. M'has parlat d'un modo avuy, que'm fa

sentir la gelor en les venes, mes intensa
que may. Tinch un fret mes estrany!

Blay. <iT'hi entristit?

Sila. Si que estich trista: sembla que quelcom
de pahorós, mes pahorós que may, avuy
m'enrotlla.

Blay. £Com vols qu'amarat de plors que per
dins me martitzan, pugan eixir de mos
llavis altres coses, qu idees, tristes... molt
tristes. {Pausa).

Sila. Avuy ne deu fer molt de fret... Jo'n
tinch molt.

Blay. No al carrer no'n fa gaire.

Sila. Jo'l sentho mes fiblador qu altres dies.

Blay. També'l sento jo: es el fret del desval-
gut, que corgela poch a poch.

Sila. Qu'es estrany!

Blay. No, no ho estranyis; aquest fret ve de
dintre, molt endintre; ve de l'anima adolo-

rida.

Sila. No t'cntench...
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Blay. Es la fam que'ns gela les sanes.

Si la. (Tremolant) Mira Blay, tota tremolo...

mira... mira...

Blay. Gom sofreixes. jPobre Sila!.

Si la. Potser p'el pany de la porta entre l aire

del carrer. Tàpal.

Blay. Si; ab algún bossi de parrach el taparé
ben bé. (Se treu de la butxaca un mocador
esparracat, nefa bossins y tapa ben fort el

forat det pany y també quan sendiqui les es-

cletxes de la porta , de manera que no puga
entrar una alè d aire dintre de la cambra).

Sila. Qu'ets bo per mi.

Blay- No; no m'ho diguis que soc bó, soc
com tothom... egoista. Al guardarte a tu

del fret jo també m'en aprofito.

Sila. Aquelles escletxes de la porta encare
deixan entrar el fret ^no't sembla...?

Blay. Calla, ja les taparé les malehídes (les

tapa) Eh?... que tal? que't sembla?

Sila. Sembla que'm refalx un xich.

Blay. <iOy que si?

Sé la. Si, la fredor ja se m'esvehiex, mes dintre
del pit me sentho una esgarrifansa, qu'a
cada instant mes s'endintza.

Blay, Qu'es estranyi

Sila. Aquesta gelor no m'ofen pas; m'afalaga.

Blay. Jo crech qu'ara per en lloch pot entrar
l'aire, aqui dintre.

Sila. No'n íassis cas, son manies meves.

Blay. (palpantla) No ho son no. Estàs freda
com el marvre

Sila. {estrenyent les mans d'ell) Oh y tu
com el gef.

Blay. Tonta.,, son les teves mans gelades y
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creus qu'ho es la meva pell. Te, aqui tens
el tapa-boques [Li estén detnunt de l es-
quena). Tapat bé.

Si la. T'amohínes massa per mi; <jy tu?

Blay. iQui jo...? no tingués altres penes que
sufrir un xich de fret. Jo array.

Sila. Ets un sant home, Blay.

Blay. No es cert, soch un malvat, un crimi-
nal que'm complasch en retenirte aprop
meuy fins sembla qu'hi gosi ab tes desdit-
xes.

Sila. No t'entench.

Blay. Si fossis lliure, podrías gaudir ta joven-
tut y fer via seguint la ruta del plaher.

Sila. Oh no Això may
Blay. £Això no? Donchs si jo fos bó com tu

creus, en lloch de retenirte capdiva al meu
costat, íente sofrir eternament, t'estrenye-

ría demunt del meu pit y ab un abras fort...

ben fort y un petó de comiat,t'arrencaria la

vida, donante ensemps la llivertat del no
res qu'es mil voltes mellor que l'esclavitut

que't dono amb la meva companyia.

Sila. Com me captiven y afalagan tes pa-
raules...

Blay. iTe sens més refeta.?

Sila. Un xic. Sento la fredor més fonda...

Mès endintre. (Blay se sorprèn). Més re-

sulta un dols benestar, un goig, una me-
langia que'm plau.

Blay. {Repara que per terra hi ha unfogó
y encenent un bocí de paper, fa cremar
algunes brasses). No t'espantis. Aquí din-

tre hi veig quatre brasses de carbó que ahir

al moll vaig recullir de terra... Com que
no eran de ningú!
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Sila, Crememles doncs... {potser aixíns!...

Blay. (fentjoc). Sí, sí, y deixemnos de cabò-
ries, que tampoc ne treyém rés.

Sila. Es inútil que'ns capfiquem.

Blay. Com que no trovo remey pel teu mal.

Sila. Demà serà un'altre dia.

Biay. Serà un altre dia... Si; igual que el

d'avuv: els nostres dies tots s'assemblen,.»
jSempre foscor! iSempre tenebresl |Ni una
esperansaï

Sila. Paciència.

Blay. Paciència, o molta ira: aquets son els

dos recursos que'ns jiquen per triar y... al

«pacient» li diuhen beneit, criminal ai

«irascible». (Mentres ell parla, la Sila
deixantse anar esllanguida contempla
embaladída y somrienta elfoc).

Sila. ^Qu'es bonic el foc? Solsament mirantlo
ja'm sento tota un'altre. Quina alegria que
dona el focl

Blay. Si qu'en dona, y també fa companyia.

Sila. Com més me'l miro, més bonic el trovo.

Blay. Una llar freda y sense guspires... fa ba-

sarda.

Sila. {Qué es trista ía foscor!

Blay. Per xó abans era tot trist a nostre en-

torn y are... té, sembla que tot somriu. éNo
es veritat Sila?

Sila. Si que ho es de veritat.

Blay. <jNo sents quins dols benestar?

Sila. Vina aprop meu. . vi na... vina: Amb
aquesta tèbia escalforeta me sento renaixer.

B lay. Diria qne tot ha cambiat. Quina ale-

gria.
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(Comensen àbdós a experimentar els

sintonies de ïtntoxicació per l óxtd de
carbó. Ell va divagant sense esma; ella

s'abandona totalment esllanguida, men-
tres que Blay boy arrosegant els peus,
se deixa caurer aplomat demunt de la

mdrfega, al costat de la Sila. Pausa
llarga) t

Sila. jQu'es bonica avuy aquesta cambra!

Blay. Sila... Quin goig que sento aprop teu.

(La besa mandrosament sense erettsmé).

Sila. Ay, com me sento ditxosa.

Blay. No era pas la fam que'ns acobardava,
era el fret, tant sols.

Sila. Sí, sí; era el íret que'ns arraulís.

Blay. Misèria... jca! la misèria no existeix

pas, quan regna la ditxa y... are, som felis-

sos... £oy?

Sila. Si que ho... som... de... ben... felissos.

Blay. Jo me'n sento molt ditxós. Tots dos
ben arrupits sense que ningú'ns expihi; tú,

amb el teu cap prop del meu y ben abras-

sats... (Les paraules se van fent cada
cop, mes trencades y confoses).

,

Sila. Qu'es bonica la... vida.

Blay. Y riallera.

Sila. Y alegroya.

Blay. Y sempre esplendent. (Pausa llarga:
boy deixant escapar de sos llabis parau-
les incomprensibles, moventse demunt
del llit ab extremada laxitut, fins al
final de Vescena que moren asfixiats,
abrassats tots dos: ella dessota els abri-

galls, ell damunt dels parracs que la

cobreixen).
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Sila. Quina son... que tinc.

Blay. Y jo... quina son... Dorm, dorm...
Sila.

Sila. <íQué també... dormiràs... tú?

Blay. Sí; dormim tots dos... y amb quin
goig... quina delícia.

Sila. Quin benestar es el... meu. ^~

Blay. Com el meu.
Sila. Jono'm cambiaría... ni amb els més..,

poderosos magnats de la terra.

Blay. Ningú es... més felís que jo, en aquest
moment.

Sila. Are si que la sento ben endintre la joya

y l'alegria... de viurer... are si.

Blay. Com s'aclareix el pervindre.

Sila. Dormim Blay... Dormim tots... dos.

Blay. Potser demà... ovirarem jorns mellors
y...

Sila. jOhl no ho duptis... Are el destí... mi-
ra... mira... ens obra de bat a bat les por-
tes... d'or.

Blay. Qu'es hermós tot lo que'm dius.

Sila. Dormim, deixém la misèria que'ns en-
rotlla... Ja'ns ha agarbonat prou: deixemla.

Blay. Si no n'hi ha de misèria; sols hí ha so-

friments... goigs... penes... alegries, més...

tot s'acaba... Lo mal fat no existeix.

Sila. M'adormo.

Blay. Adeu.

Sila. Pobre Blay.

Blay. Adeu... Sila.

Sila. Quina son més dolsa. Sembla la darre-

ra... son... ^M'estimas?
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Blay* No ho duptis... Per tú solsament lluy-

to... <jY tú?

Si la. Jo't dono la vida...

Blay. Y jo...

(Moren abrassats, en tant queH teló bai-

xa pausadament).

FI DEL DIÀLEG
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