JÚLIA: Ja vos deia jo que aquest no era el camí. Ai mare que por!! Açò està molt obscur!!
ÁLVARO: Igual ens dona Júlia. No sabem on anem. Quant u no sap on va qualsevol camí és bo.
CARLES: Sí, qualsevol és bo. Encara que si el sabérem seria millor, però no patiu que de segur que
el trobarem. Anem a botar per ací.
JÚLIA: Per ahí! Això no està massa alt?
ÁLVARO: No, vinga, que jo t'ajude.
(Els tres personatges accedeixen a l'escena botant de dalt d'una cadira que estarà amagada perque parega que
salten d'algun lloc. El primer en aparèixer és Carles, darrere Álvaro i, finalment Júlia. Álvaro li dona la mà a
Júlia per tal d'ajudar-la a baixar)

CARLES: Mare meua! On estem!?? Mireu quins arbres... Pareixen morts.
ÁLVARO: Mireu! Allà hi ha algú!!
JÚLIA: Ssssshhh! No crideu! Anem a vore que fa. A vore si no ens ha vist.
(Els tres s'amaguen darrere d'uns matolls secs. De sobte, els arbres comencen a moure les seues rames
lentament)

CARLES: Mireu!! Els arbres comencen a moure’s!!!
JULIA: Ayyy mareee!!! jo tinc poooor!!!
ÁLVARO: Quina por???! Això és l'aire!! Tranquil·la...
CARLES: (Carles es xucla el dit i l'alça) Uy! Sí, sí! Un aire!... que vaig a posar-me pedres a les
butxaques. Mira! Que hi ha un que es mou!!!!
ÁLVARO: Tranquil... serà l'aire!
CARLES: (Un poc enfadat) Però quin aire!!!??? Si no fa aire!!!
JÚLIA: Podeu parar? Ens van a descobrir!!
ÁLVARO: Ens van? Jo només veig una persona. Mira’l que estovat està allà baix l'arbre.
CARLES: Els arbres estan menejant-se i aquell pobre ignorant està baix d'un d'ells!!
JÚLIA: Hi ha que avisar-lo!! Chsssst!!! Eyyyy!! Xiquet!!!
ÁLVARO: Eyyy!!! Chsst!! Chssst!! (Álvaro fa senyals amb la mà)
CARLES: Chssssst!!! Albertoooo!!! Eyyyy!!
JÚLIA: El coneixes???
CARLES: Jo??? No... Estic provant a vore si l'encerte.
JÚLIA: Bona idea!! Pablooo!!!
CARLES: Fideeeel!!
ÁLVARO: (Cridant) Castroooo!!
(Sona música de suspense. Els arbres comencen a girar-se, primer el cap, el tronc i els braços. Després giren
les cames i es posen a caminar en direcció als xiquets molt lentament)

JÚLIA: Ens han vist!!!
ÁLVARO: Ostres!! Volia dir Carles!
JÚLIA: Volies dir... volies dir... Ho hagueres pogut dir en veu baixa!!
ÁLVARO: Venen cap ací!!
JÚLIA: Xico com? No em digues?
CARLES: Anem per ací darrere a vore si podem avisar-lo. Vingueu per ací.

