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'deducció, s'endevina que pel casament llur,
•Barretina* ja a més de recreativa té
afinitat instructiva, allavprs que se. ítú .tre- no deuria ésser l'Amor l'ünic motiu i emblegui aquest nom i se transformi amb «n'Ate- ma* car ell és el revés de ta medalla: tips
neu on tan el seu nom com Fa seva misio, tiargés, gros, bofallut i vermell de galtes,
seca mon mes gran en tots els cafres com llavi assortit, sensual i no està sen tat sinó
mirarà de expresar-ho la meva modesta plo» que ajassat còmodament, cames allargades
i mans 8 les butxaques. Tot d'una l'esposa
ma en el proper capítol.
^
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«SEBASTIÀ MONTALT. es gira per parlar-li, però desisteix veiertt
que obra !a boca en un badall intermenabie.
Passa una bella estona que talment semblen
llegidors ,. :;. .. . ." :
Els hi advertim que no s'extratifin que dos muts, més ella al veurer altra vegada
que casi tota la totalitat de treballs siguin un pam de boca badada, es posa neguitosa
de caràcterliterari,
puig reèórdint-se'n
que estem àmpr citat de guerra, i; per lo i diur—No sé com t'ho fas per badallar tantí
tant,fs impo&ible pogaer tractat de temes
Ellv arrocegant les paraules.—Doncs mipolítics i socials ^sense ésser censurats.
ra, obrint la boca I
Prenguin paciència els lectors polítics
Ella.—No es això; vull dir com és que
i<gue ara toca contentar afs literaris; no
dubtin que fa yindnà el dia de la revenja. tens tanta mandra posada assobr*.
Ell.—Noia no m'amoïnis que'i meu mal
no vol soroll.
Ella, marcant bé lo que diu. — Sí, quina
malaltia pobret! menjar, badallar o dormit;
Na Florença i son espòs, estan sentats en ja't dic jo que fas una vidassa.
sengles sMIónets arran <i'un balcó overt a la
Ell, sense deixar la <mandritis>. — Cada
verdor dél^aih®.
hu l'emprèn pel cantó que vol; tu l'has peLa cambra és menuda i ben arranjada, les gada amb el sentimentalisme ploricó, la
parets llises, d'un color, c.Iar; pocs quadres, poesia, la musiqueta i les flors colltorçades.
escullits i col·locats estèticament. Mobiliari Jo en canvi he anat sempre per -lo pràctic,
istil imperi, amb piano de fusta clara, y de- ço és: menjar i dormir. Vols res més pràcmunt d'ell, (|uelcuns bibelots japonesos, tic i beneficiós pel qui sab cursar-ho?
Ella, parlant depressà i apensda.— Si,
porcellanes de Sèvres i una miníSscula remolt
pràctic però molt vulgar; tú ets un poproducció de la recatada Venus de Mèdicis;
1
bre
d
esperit, Andreu.... Si vegessis la via l'altre indret en una cantonera, coronant
da sots els prismes amb que ja me la miro,
un sòcal de marbre, s'bi mostra el bust del series molt més feliç. Vols res més bonica)
romàntic Chopin, En tot s'hi eptreveu la món que aquest crepuscle què s'estén ara
polidesa d'unes mans femenines.'La parella Com una maravella devant dels ulls? No
son dos casadets novells qoè passen l'istiu t'admira aquest conjunt d'or, bronsoi blau i
a la terra; elía és rossa, faç blanca' i ulls aqueixa faixa morada qu'es veu al 1 fons,
blaus amarats d'ingenuïtat. Està esguardant mostradora de l'acabament de la tarda ? No't
commou la serenitat d'aquest cel, la suau
enllà de l'horitzó, i els seus tornejats braços Caricia dèl ventitjol i el xisclar d'aquells auromanen caiguts aí llarg delcòs. Ala llegua celis que volen fretjurosos, cercant llurs
es veu sa deljcadesa glacial i al ensemps el nius, veient que la nit s'atança? I aquesta
caràcter opdsàt Bels dos. I d'observació a campana qu'es sent al Muny melòdica I pau-
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