
Un còp èra Jan, John e Jazz…

Qu'èm dens lo solèr d'ua vielha maison biarnesa, dus mainats que s'i hèn

aus estujòus.

Thomas: -Sofia, ça-i, ça-i, qu'èi trobat ua arca, que la vam obrir!

L'arca qu'ei pesuga, que l'aubreishen dab dificultat .

Que'n sorteishen ua trompeta e un album provassós.

En lo huelhetar, que caden sus la fòto de dus soldats qui's sarran  la man.

Thomas: -Pairbon, pairbon.

Pairbon: -Qué?

Thomas: -Puja, qu'èm au solèr.

Pairbon: -Minuta, qu'acabi lo jornau.

Sofia: -Non, adara ! Qu'avem trobat ua arca vielha dab ua trompeta e
un àlbum.

Susprés, Pairbon que dèisha càder lo jornau.

Esmavut, que respon:

Pairbon: -Qu'arribi.

Los mainats que tienen a la man un àlbum pleat de fòtos enjaunidas.

Sofia: -Qui son aqueths dus joens?

Pairbon: -Aquò qu'ei ua longa istòria...



Scèna 1

Qu'èm a Pau lo 3 d'agost de 1914.

Un guarda campèstre qu'entra dens ua plaça .

« Qu'ei la guèrra, qu'ei la guèrra, tots los òmis de 18 a 45 ans que son
mobilizats.  Rendetz-ve  a  la  casèrna  Bernadotte  doman  passat  a  8h
trucantas».

 Exitat, Jan que se'n torna tà casa.

Jan: -Mamà, qu'èi ua grana navèra, doman que me'n vau tà la guèrra!

Mamà: -Non, ne te n'anes pas, que't vas har tuar ! La guèrra n'ei pas
tà tu !  

Jan: - Mes totun, los amics que i van, ne'm vau pas demorar solet, ne
soi pas un coard. De mei, n'èi pas la causida, qu'èi de partir. Ne  te'n
hasquias pas,  que t'escrivirèi cada setmana.

Scèna 2

Qu'èm a la Navèra Orleans, en 1917, dens un quartièr praube.

John e Mary qu'escotan la ràdio.

« Los  Estats-Units  d'America  que  declaran  la  guèrra  a  l'Alemanha,
qu'avem besonh de la vòsta ajuda ».

Au cap d'ua pausa,  John que ditz:

John:  -Ne  voi  pas  partir,  la  guèrra  qu'ei  la  mort  ne  serveish  pas
ad'arren. L'Euròpa qu'ei luenh, hèra luenh, ne poderèi pas víver shens tu.

Mary: -Pren la toa trompeta, que't sentiràs mensh sol.



Scèna 3

Bostòn, suu cai d'embarcament.

La horrèra qu'ei impressionanta  e silenciosa.

Los soldats qu'avançan lo còr sarrat, John que cèrca la cara de Mary, mes

ne la ved pas. Que puja suu batèu en se díser: «E't tornarèi véder un dia,
amor men?».

Scèna 4

Verdun, dens ua trencada escura e hangassuda. Au luenh que s'i enten ua

melodia trista. Intrigat, Jan que cèrca la soa origina.

Que cad sus un  soldat assegut, sus ua palhassa d'averanhèr, ua trompeta

a la man.

Jan:  -Adiu  camarada,  b'ei  beròja  la  toa  musica,  que  sembla  tan
malenconiosa, que'm hè pensar a la familha, au país.

John: -Mercés l'amic, qu'as rason, que plori sus la mea trompeta, qu'ei
tot çò qui'm demora. 
Dens lo silenci de la nueit, Jan que s'assed e qu'escota...



Scèna 5

Assegut sus la soa palhassa, John qu'escriu ua letra.

Adiu amor men,
Dejà un mes qui soi dens aqueras trencadas hastialas. Ací,
l'umiditat qu'ei pertot, e ne't parli pas de la hanga !
Sovent,  la  nueit,  que  hèi  trompeta,  que  desbrembi  los
combats.  Un ser,  un  joen que'm digó «b'ei  beròja  la  toa
musica».
Qu'ei un soldat biarnés, que s'apèra Jan, que vien deu sud
de França.
Que hè tres ans qui ei ací, tres ans, que't rendes compte. 
Que passam hèra de temps amassa, sovent que  partatjam
l'arrecapte qui receu cada mes.
Jo que li apreni la musica  i eth que m'apren a dançar e a
cantar: « Sus la nosta trilha, i a nau ausèths qui cridan... »

Mila potons

John



Scèna 6

Un matin brumós e hred dens ua trencada francesa.

Los soldats que's preparan a cargar, que demoran lo senhau.

Còp sèc, que s'i enten un shiulet, lo shiulet de la mort, qu'ei atau que los

peluts l'an nomat.

Los òmis que's lançan en córrer, las mitralhaderas qu'escopeishen lo huec,

los obús qu'explosan. Lo brut qu'ei esvarjable.

Jan e John qu'avançan, pertot los camaradas que caden.

Lo còr que'us pataqueja, que corren shens saber on van, que cèrcan un

acès.  Jan que s'arronça dens un clòt d'obús,  mes qu'ei  sol,  John qu'a

desapareishut.

Qu'a paur, ne sap çò qui  cau har, que pensa a la frasa de la mair «la

guèrra n'ei pas tà tu». Totun,  que lhèva lo cap, e que ved lo son amic en

tèrra, ne bodja pas mei. Shens esitar, que'u va cercar.

John qu'a ua bala dens la cueisha, la sang que cola, ne pòt pas mei caminar.

Jan que's hica lo son amic sus l'esquia, e que'u pòrta dinc a la trencada.



Scèna7

Qu'èm dens un espitau, Jan qu'ei a costat  deu son camarada, qu'escriu

ua letra.

Cara mair,

Que soi dens un espitau, mes rassegura't, ne soi pas nafrat. Que
m'aucupi de John, l'amic men, que te n'èi dejà parlat, qu'ei estat tocat a
la cueisha. Que's passè atau:

Qu'avançavam cap a l'enemic, la mort qu'èra pertot e John que cadó en
tèrra.  Ne  botjava  pas  mei,  que  l'anèi  véder,  ne  sabèvi  pas   si  èra
engüèra en vita.  Qu'èra blaçat,  ne podèva pas mei caminar. Alavetz,
que'u me prengoi sus la rea e que corroi dinc a la trencada nosta.

Tad'aqueth  acte  de  valentia,  que  m'an  balhat  ua  medalha  e  ua
permission de tres dias. Que n'èi profietat tà'm repausar, tà'm lavar e
har  a  las  cartas.  Qu'èi  tanben  escrivut  un  poèma,  que  l'èi  aperat
«Trencadas »:

Qu'èram mila

Lo dia qu'arribè dab las soas armas

Qu'èram cinc cents

Balas arrasantas d'argent

Qu'èram cent

Qu'èri sol

Qu'èran morts.

 Que'm tarda de tornar  véder  las montanhas nostas,  de póder viver
shens aquera paur permanenta.

 Que pensi hòrt a vosautes.



Potons
Jan

Scèna 8

Qu'èm dens lo solèr, pairbon que tien la trompeta.

Pairbon: -Qu'ei la trompeta de John, que me l'a auherida abans de
se'n tornar en America. Qu'ei lo simbèu de la nosta amistat, de la nosta
umanitat, las solas causas qui n'avem pergudas acera.

Los mainats que s'asseden e dens aqueth solèr biarnés  que s'i enten ua

melodia trista...

Fin 


