tíERMANOR
sa, no't don frisança? Vaja Andreu; tú ho
dissimules, pèrdurmela contra,, o noi tens
Maretcnda lloança, a una anr«iical malçrateaca
el cor com els demés.
, .
Ell, estirantrse, i sornrient mofeta.=Però (Vell recull rçcord d'un temps que fou)
Escolta, preuat tresor
no siguis ba,baia, dona, que tot això que
qu'embelleg a la vila:
m'has dit, molt ben dit, és cert, en total...
sé un cor qu'et vigila,
res; ni del cel, ni deies flors, ( ni del só de
i sent per tu, ver amor.
la campaneta, son coses que'n puguis poSabs de tú lo qu'el Complau
sar-ne un troç a l'olla.
;
iü
sbls fruirne elperfúin
Ella, imperiosa.—Calla; caila que amb tú
.'què ilenÇès èòiii far de'llum
ho'm podré'fintendre mai;* ara ho veigi. Et \\- , qu'embauma },fins atrau?
Pensaràs—... els ulls» potsé?
considero ben desgraciat mentres vegis; la
ú be ei ben fet naèót;
vida sols pel cantó mesquí, tant pl£ de vulels llaviB de.pinyolíét,
garitat. (Pausa) Enlaira el teú esperit algu^ o"èlrbstre?~ No ÍLU Sé.
nes vegades, pefqiie's purifiqui deF'íant
Per el bust perfeccionat?,
de la terra; eiílaira ton cor com èl pensaPer ésser modelada?,
<< Per ésser estimada; !
ment, vers lo més enIVà de la matèria i et
d'un que viaíàu%éionàt?.
semblarà la vida més plaenta; enlaira...
Creuràs — per picardia
'Ell, ràpif.*—?Mirà, lo qué voldria enlairar
,: o per la gràcia que tens
fóra una copa 3e «Moé't> extra, d'aqüeíl
, 0 pel's; teus bons sentiments?
Més es, qu'aquell cpr guia!!.
què retorna à tiri malalt.. '
N^es per l·INGENÜITAT,
Ella abstreta, com" st no'l sentís, continua
no hi posis cab recel;
—Contempla a la'terra',' com s'ens mostra
ella 't fa boci de cel,
florida i odòrosa, i entona com jo faig antei* retrat candorisat.
riorment, un hifhne al creador de tot lo més
La pulcra sinceritat
íiübíirrí i íò Véés beli, qü'es la vtdaí" '
'
qu'el teu bell ser adorna,
en. fà de ta persona
Ell, amb catxassa.'-— Florença no t'hi
^a majestuositat.
amoïnis que ho en treuràs res; la realitat
Si t'escuíptoral cara
s'imposa i hi ha ,<^ue satisfer-la; la realitat
fa glàtit-ne a,qüell cor,
de la vida,és la gana... l a propòsit, com
la teva àumaí pudor,
;
està el sopar?
a
fa glatir mes encarav
,
;
Amb
tanta realitat
Ella,'aixecant enlaire la doicésa del seu
del teu magnànim ser,
esguard.—Al, Séjiyor què patirem!
'*'
ets digna,d'un cor sincer,
Après, dirigint-se an ej(, frenètica, nernoblid d'ingenuitat.
viosament encisjadara.—Se;mpre ser,às prosaic! ' " = : - .-(••• '•• "-• • •
..:•;
Que feliç qui obtindrà
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ïtt bes qué sens àgràvis;
per l'amor Vos unirà.
TELURAC

