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LA SALUT DEL SENYOR GRANOTA
(per Cornet)

Protegit per l'electricitat, al senyor
Granota no Ii feia por res. Però en
aquest món tot té la seva fi i així re-
sultà que, amb tantes descàrregues,
s'acabà també l'electricitat que el se-
cretari tenia acumulada. Un dia es
passejava tranquil lament pels afores...

...quan es veié sorprès per dos Ila-
dregots que, pistola en mà, li exigien
els diners o la vida. Refiat, el senyor
Granota. els digué: «M'estimo més la
vida. Preneu els diners». Quina no se-
ria la seva sorpresa en veure que
agjells pillets li prenien tot—fi ns la
roba interior—...

...sense que saltés una sola «xispa»I
El pobre home quedà en tan trista si-
tuació, que no va tenir altre remei que
cercar un refugi que, sortosament, tro-
bà en un barril buit que hi havia ea
un lloc proper. Tot seguit es fi cà a
dins en espera de qui li portés...

...encara que sois fos un senzill tra-
jo de bany. La fortuna volgué que, als
pocs moments, passés per aquell in-
dret una parella de mossos de l'esqua-
dra, els quals, en sentir els crits d'au-
xili d'aquell home que treia el cap per
la bota. acudiren vers ell. Després que
el secretari...

...explicà tot el succeït, procediren a
treure'l de l'ama gatall. Però, com que
en el fons del barril hi havia encara
molt betum, quedà el han senyor Gra-
nota tan fortament enganxat .que, mal-
grat els esforços titànics que els mos-
sos feren, no pogueren aconseguir el
seu objecte.

—«Què farem, qué tarem?» Per fi,
decidiren emprar el primitiu sistema
«rotatiu» pel corresponent trasllat, amb
gran escàndol per part del senyor Gra.
nota, el qual considerava que, patint
com ell patia de rodaments de cap, no
Ii podia ésser gens bo aquell sistema
de transport.
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Quan, després d'un viatge molt ac-
cidentat, foren arribats a la casa, Vi-
rolet, que ja l'esperava amb ànsia, li
aplicà el remei, lligant-li al voltant
del cos i en forma apretada una cor-
da que devia ésser la seva salvació.

Virolet estirà la corda i el senyor
Granota voltà com si fos una baldufa.
Però, com que les voltes les feia en
sentit contrari de les que havia donat
dins del barril, les segones contrarres-
taven les primeres i el seu cervell
quedà ..

...de nou en un perfecte equilibri. 1
d'aquesta manera el popular secretari
tornà a ésser el senyor d'abans, dis-
posat a preparar diferents esdeveni-
ments sensacionals, en especial en el
ram sempre nou (1) de la invenció.



A còpia de veure's vestit de guerrer,
el pobre Sirilo s'havia arribat a creure
ésser alguna cosa.

Però en honor a la veritat es té de dir que era un actor tronat... deis
més tronats que corren pels temples de Talia. Encar que no hagués d'obrir
la boca, només de sortir a les taules, ja tremolava.

Un dia, aquest trobà el pobre «artista» estudiant afanyosament. Li ha.
víen donat un paper que (segons deia I'empressari), estava a la seva a!.
cada. Sois tenia nue dir tres vPwardee «sí». Malgrat tot...
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El tremendot de l'apuntador era qui
més disfrutava en contemplar aquella
continua «mala sombra».

...l'apuntador li féu la juguesca que «encara» la «pifiaria>.. Arribà el dia
de l'estrena i en ésser al passatge de l'obra en el qual havia d'actuar eil,
el primer actor clamà: «,Juráis defender a vuestro rey?»

1, tots a ¡'hora, digueren: «Sil».
En Cirilo, gaudint del seu triomf, di.
gué baixet a l'apuntador: «Una!»

en preguntar vaciar: «¿»urais detender
vuestra bandera?», tothom repetí el «sí»
j en Cirilo digué. ja més alt: «Dues!»

Nero l'apuntador reia de gust
i en to mofeta murmurà: «Enca-
ra, encara «n faràs una de les
teves»

1, etectivament, al carrer jurament, en
Sirilo, confiat amb laujguesca, en lloc
del «sí», cridà desaforadament: «Treslll.
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Els excel•len.ts pillets Rodanxó i Se-
calló s'havien proposat robar al repu-
tat antiquari senyor Antigalla una es-
tàtua de bronze de pur estil romànic,
valorada en uns quants mils durets.

De sobte, va semblar-li sentir fressa
a la botiga i embolicant.se ràpidament,
prengué el Ilum i baixà. No hauria pas
pogut dormir tranquil sense assegurar

-se de què no hi havia ningú.

El murri d'en Rodanxó—com aquell
qui pren un aperitiu per agafar gana
—començà per passar safates d'argent
i objectes de preu a en Secalló, abans
de «dedicar-se» a !'estàtua.

Pel seu costat, en Rodanxó sentí el
soroll que feia caminant el senyor An-
tigalla i quedà esmaperdut, coll-torçat,
decebut i cor-glaça't. Estava descobert!
Però, tot seguit ; una idea genial l'il-
Iuminà.

El senyor Antigalla somniava que un
milionari nordamericà li abocava una
fortuna a canvi de la famosa obra ro-
mànica que ell havia adquirit per tren.
ta cèntims després de regatejar molt.
(Li en demanaven dos rals!)

__i1 tviiÌfIiiiIlfi I%T liii Ï
Com que l'estàtua ja havia fet el

camí marcat, ell mateix es cobrí amb
un mantell que trobà, adoptant la «po-
se» exacta de l'imatge. (Havia estat
molt temps de model a Llotja.) Qual.
sevol s'hi hauria enganyat!

jrfl :1
El senyor Antigalla es tranquilitzà

en veure l'estàtua al lloc corresponent,
però en mirar-la detingudament li
semblà que l'expressió no era prou mís-
tica. 1,. naturalment, entrà en sospites.

«No sé, no sé—exclamà.--Aviat veu-
rem si és l'estàtua o no l'és.» En veu-
re'l tan decidit, el pillet comprengué
('intenció del senyor Antigalla i es pre-
parà. 1 quan aquest, proveït d'un mar.
teli...

...clavà un enèrgic cop en la testa de
t'«imatge», en Rodanxó amb veu tan
«argentina» i tan metàl•lica com ti fou
possible, féu: «Cliiinggg!» «Es bronze!»,
digué satisfet el senyor Antigalla. 1
se n'entornà al ¡tit.
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-1 a mi, que no em dius res, Badinet?—no podé estar-
se de dir la Pepona.

Allavors ell, fent veure que fins en aquell moment no
s'havia aclonat d'ella, se la mirà talment com es mira un
desconegut, i li va dir:

—Tu? 1 qui ets tu?... Ah, sí! Em sembla que ja et re-
cordo. Ets, si no m'erro, la vaquera del casal.

—Ai, reina santíssima! Tant he canviat, que ja no em
reconeixes?—li preguntà la Pepona, plena de sentiment.

1 fou en Fidel qui respongué:
—No, dona, no! El qui ha canviat és ell. També sembla

que baixi de les goles, aquest.
—Bé, bé; no m'entretingueu—féu en Badinet.—No m'en-

tretingueu que la cua de la damisel . la m'espera. Escolteu,
majordom: vinc a dir-vos que la meva damisel • la té gana,
i mentres fa posar l'altre vestit a la Poncellina, vol que
li pugi un quarto de faisà rostit.

—De faisà, dius?—li preguntà en Fidel. —Home, això és
cosa del cuiner i no del majordom. Vás a dir-ho al cui-
ner, vés.

—Al cuiner?—preguntà tot estranyat, en Badinet.—Però
si no n'hi ha de cuiner!

—No hi fa res, digues-li. Tampoc hi ha majordom i us
n'haveu inventat un; i tampoc hi ha {ais * í bé me'n de-
manes.

—Però, com li dic jo, ara, a la damisel . la, que no hi ha
faisà, amb la gana que té? Es capaç de airar-me qualse-
vol cosa pel cap.

—Tant de bó—exclamà la Pepona.
Però, en Badinet estava massa preocupat per fer-ne cas.
—No tinguis por que et tiri res pel cap—féu en Fidel.—

Perquè, com vols que faci res d'això, si la damísel•la està
enamorada de tu?

Els ulls que obrí en Badinet en oir aquestes paraules,
semblaven talment dues rodes de molí.

—Com dieu?... Enamorada de mi? Com ho sabeu?
—r.;ira, mira com se li adrecen les orelles, a I'ingratl-

exclamà la Pepona.
—Que corn ho sé?—continuà en Fidel, fent el paper tot

seriós. — Això sí que costa poc d'endevinar. Només que
veient les mirades que et donava quan tu estaves distret...

—Ah, sí? Em donava mirades? Ho heu vist ben bé, Fi-
del, majordom meu?

—1 ben bé que ho he vist.
—1, com eren, con- eren aqueixes mirades?
—Que com eren? Doncs, mira: eren així, veus?
1 el trapacer de Fidel es posà a imitar el mirar imagi-

nari de la damisel la, de tan cómica manera que qualsevol
altre que no hagués estat tan badoc com en Badinet, hau-
ria comprès que en Fidel se'l mofava.

Perd, ell, en comptes d'això, tot era preguntar i més
preguntar, fins que ben convençut que en Fidel parlava
seriosament, va dir:

—No... El que és a mi, també m'ho havia semblat que
mudat així com vaig li havia fet molt d'efecte... Però,
després, me n'he desdit quan pujant l'escala m'ha dit allò.

—Qué t'ha dit?
—Ha estat quan li he trepitjat el ròssec, sense voler, i

m'ha dit, tota enutjada: «Vés amb compte, gamarúsl»

(Continuació)
—Gamarús? T'ha dit gamarús?—li p reguntà en Fidel.-

1 encara dubtes del que et dic?
—No us entenc.
—Doncs, ja pots ben dir que la tens enamoraria.
— Perquè m'ha dit gamarús?
—Es clar, borne! Aquestes grans dames ho fan així:

com més estimen, més maltracten.
—Sí, eh? Doncs jo em pensava que era a l'indret d'això

—féu en Badinet, amb un_ pam de boca oberta.
—Entre nosaltres, pobre,; plebeus. sí que es fa com tu

dius; però entre nobles i grans senyors. és com jo t'acabo
de dir. O si no, ja tant se valdria que fossin com nosaltres.

—Es veritat... Tant se valdi ia...—féu en Badinet, ben con
vençut.

1, després de reflexionar uns instants, exclamà:
—Així, jo ja puc comptar que m'estima bastant; pes•què,

gamarús, ja comença a ésser un maltractament que Déu
n'hi dó... 1, dernés, m'ha dit barroer i impertinent i totl...

—Concs si t'ha dit tot això, ja pots e.tar ben segur que
és una veritable passió que està sentint per tu.

—Oh, i encara no compto les que ara em guanyaré quan
veurà que he trigat tant i que torno sense faisà.

—Sí, vés, vés—li recomanà en Fidel, empenyent-lo amical
ment cap a la porta.—Vés, que ja et deu enyorar.

—.Sí, sí. Adéu siau, Fidel—féu en Badinet.
1, adreçant-se a la Pepona Ii digué, donant-se un aire

de gran protector:
—1 tu, no t'espantis, que si ella em va maltractant així

et llogarem per cambrera quan jo s-.ré el seu cav.^!ler.
No cal dir que la Pepona encara quedà més ansentimen-

tada després d'aquesta conversa.
—Per què Ii havíeu de dir que la damisel . la està enamo-

rada d'ell ?—demanà a en Fidel.—No veieu que així encara
en tindrà més il-lusió?

—Deixa fer, dona. No veus que quan ella s'adonarà de
les seves pretensions, amb el gènit que té el farà treure
tot seguit del seu servei ?...

—Que Déu us escolti!—exclamà la Pepona.
—Es clar que m'escoltarà... Ara, deixa'm anar a donar

una mirada als conreus, perquè amb totes aquestes facècies,
el que ha d'anar endavant aniria endarrera.

Entretant, la pobra Poncellina passava per una dura
prova.

La cruel germanastra, amb l'excusa d'ensenyar -Ii els ca•
mine de la modèstia, li féu treure les robes que portava i
la féu vestir amb un sac, vulgues que no.

Ella prou plorava í suplicava, però la Girassal anava fent
com si res no sentís. S'havia ben tancat dins del quarto
dels mals endreços í amb la porta tancada ningú no podia
sentir els planys de la Poncellina.

Perquè no podés huir els seus cabells formosos, li lligà
al cap un mal mocador mig estripat; i perquè no podés
(luir els seus peus de nina bonica, la féu calçar amb uns
sabatots estripats que li venien tan balders com vullgueu.

1 que no provés de resistir, la malaurada; perquè la
`germanastra no s'estava pas de colpejar-la sense mira-
ment, donant-li estrevades i empentes amb la més gran
barroeria.

—Per qué em maltracteu així?—demanava ella, plorant
amargament.
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1 la Girassol. en 'ornotes de compadir-se'n, encara en feia

més moI3.
--Pví Ireu-= -ia quin sentiment! Ara sí que es veu ben bé

lo presumida que cts. Bé n'arribes a llançar de llàgrimes

perquè et faig treure els bonics, vanitosa, més que vani-

tosa!
—No digueu això, damisel•la— suplicava ella.—Que no és

]as pels bonics que ploro, ho podeu creure.

—Doncs de què vé tant sentiment?
—Es per la pena que n'haurà el meu pare, quan em vegi

així.
—Poc t'hi veurà el teu pare així. Que et creus que el

marit de la meva mare baixarà a la cuina per veure la
ventafocs?

—Oh, Déu meu! —exclamà la Poncellina.—Quina mala in-

tenció hi ha en les vostres paraules?

—Cap mala intenció no hi ha, descarada! Es perqué sà-
pigues que el lloc de les ventafocs no és al saló amb les
dames, sinó a la cuina, vora la llar, entre les cendres.

Doncs què et pensaves? Es per això que t'he vestit així,

que ja és prou bo, i massa i tot, aquest vestit de cendrosa

que ara podràs lluir.
—Oh, damisel•la!—clamava ella plorant, sense parar.—

Per què em voleu tant de mal si jo cap no us en vull?

—Bé en saps de plorar, en nom de Déu! Calla, que la
germana Roserblau que tenia tant afany de veure els teus

ulls en llàgrimes, podrà gaudir-ne tant com vcldrà. Dei-
xa'm cridar-la.

1 sortint al replà de l'escala, es posà a cridar:

—Roserblau! Roserhlaul
No trigà pas gaire a comparèixer la germana:
—Per qué em cridaves?

—Perquè vull que vegis la meravellosa criatura que ha

plorat tot un any... Potser li toqui plorar més encara si

no s'aplana aviat al seu nou ofici.

—Però, com T'has vestida!—exclamà la Roserblau,

—TambÉ diràs que és tan formosa,

ara?

—No gosava dir-t'ho; però és ben

cert que així i tot, amb els ulls tan
blens de llàgrimes, encara és ben bo•

rica, la Poncellina.

—Per fer-me enrabiar ho dius! —ex-

clamà la gran, picant amb el peu a

terra.

1, com si la Poncellina en fos cul-
pable, !i donà tan forta revolada que
(a pobreta vacil•là i caigué.

—Oh, damisel•la!—exclamà, allargant

els bracos devés la Roserblau. — Vós,

que sembleu més amorosa, digueu -me
quin mal us he fet perqué cm tracteu

així!

—Ai, el petit pollet! —exclamà, rient,

la germanastra més jove. —No sents,

Girassol? Diu que li semblo més amo-
rosal

—Es que et volcara adular, la traï-
dora! —féu la gran.

Però, la Poncellina, encara dema-
nava:

—Jo us ho demano, damisel•la: di.
gucu-me quin tort he comès o quina
ofensa us he fet, que jo us en dema-
naré perdó tot seguit, de genolls, si
tant voleu.

—Com t'escarrasses preguntant! Hi

ha coses que no s'arriben a saber mai

sl que teste m s _e saber s- r las intencions dels altres,

veritat, germana?
—Massa que ja hi parles amb missenyora Ventafocsl-

féu la Girassol, amh profund menyspreu.

1 donant una empenta a la Poncellina per treure-la de
prop de la Roserblau, afegí:

—Apa, prou parlar que el temps passa i cal que vagis a
triar les llenties i a posar-les al foc. Això sense comptar que
vull que cada dia vagis al bosc a fer llenya, que així t'en-
lletgiràs més aviat i no seràs tan vanitosa.

La Ponce!lina, plena de desconsol, caigué als saos peus

agenollada, exclamant:
—Tot ho faré de bon grat, si no és per puniciól Seré la

vostra serventa, taré tot el que us plagui manar-me, ;Daró

que no vegi 'en vostres ulls aquest mirar tan feridor que

m'esborrona. Jo us estimaré amb tot el cor, però, us ho de-
mano per ('amor de Déu, estimes!-me tan-:bé vose!tres.

—Prou parlar! —cridà la germanastra gran, ami:, el t. més

agre de la seva veu.—A la cuina tot seguit, que allí, vora

la roentor del foc i amb la sutja dels cremallots, aviat ni

el teu pare no et coneixerà.

1, girant -se a la seva germana, li digué:

—Veiam si allavors encara la trobaràs formosa.

Després, agafant la Poncellina pel braç, li donà una es-

trebada, dient:
—Au, passa!
—Tingueu pietat de mi—clamava la Poncellina.

—Passa! Que passis et dic!

—Per ('amor de Déu, espereu-vosl Uns instants només,

si us plau; que jo pugui parlar amb el meu pare!—pregava

la malaurada.

—Al teu pare ja li contarà la nostra mare l'aventura, i

dels llavis d'ella tot Ii semblarà glòria.

—Jo us ho demano, per pietat! — demanava encara la Pon.

cellina, provant de resistir a la Girassol, que se l'enduia.
(Continuarà)
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—Mira; quan serem alls baix,
aterrisaré.

—No, no; ja els tinc prou arris-
sats jo clu Cabello

Núm. 201. — J. M. CAMPRUBI

—Quan la dona em clava basto-
nades per què está enfadada, saps
què faig? La trec a passeig.

—I això. per què?
—Perquè així puc dir que he

sortit amb la meva.

Núm. 202. — JOAQUIM MONELLS.

La mare. — Com t'has posat ets
pantalons, noi?

El noi. — Pels pena com cada
dia.

Núm. 203. — TERESA PI GOTA.

La dona. — Tingui aquest abone
de pa, arròs i caro.

El pobre. — Faria el favor de
donar-me'n un altre, puix séc molt
pobret i demà tinc un convit.

ram. 204. — JOSEFINA FEP.RATEN

Núm. 207. — JOAN MARIMON
	

Núm. 208. — PERE ALEGRE.

GRAN CONCURS DE NINOTS AMB XISTO
Núm. 197. — ENRIC.	 Núm. 19S. — E. ANGLADILL. 	 Núm. 199. — JOAN CUNTIES.	 Núm. 200. — CARME r' 1 GOTA.

—Velam si sap en què s'assembla
el seu eHispano» amb la meva fa-
milia.
... .. ... ......... ... ... ... ... ... ...

—En què el seu eHispanoa fa
«meco. «mecs.

—I la familia?
—Oh, molt bé, gràcies.

Núm. 205. — J. MASDEU

—Creu-me, amb en Jaume no t'hi
facis.

—I ara, per què?
—Oh ! diuen que tracta amb porcs.

vaig entrar a un Cine i un senyor que
portava botons de plata va dir-me:
Mestre, quina fila teniu? Jo que Ii
contesto: Ja t'has mirat la teva de fi-
la? Si arriba a tenir-me llerga li cla-
vo una galtada. Sort que va mirar-
me la papeleta, i va dir-me tot
rient: tenlu d'essenre aquí.

Núm. 206. — A. HUGUET.

—En Joan és un dels homes de
Barcelona que ha contribsït a exugar
més llbgrimes.

—Den ésser molt caritatiu.
—Es fabricant de mocadors de bat

-Laca.

—Portera: vol fer el favor de
dir-me si aquesta escala hi ha al-
gun pis per llogar ?...

—SI, senyor; el primer.
—Es tranquila l'escala?
—Miri si ho és de tranquila, que

la setmana passada hi van haver
quatre «atracos i den morts i nin

-gú ho va sentir? Fixi's si ii'hi ha
de trauquil.litatl...

—A mi m'agrada mes el mar que
la muntanya.

—Cum ho saps si no has tastat ni
una cosa ni l'altra?

ENTRE MODISTES

—Hin. unte; vostè fa eis punts
massa corts.

—Ja veurà, senyera Antònia... Com
que ara aprenc de ballar la sardana

són ela punts curts, no me'n ado-
no que fins els de cosir hi faig.

—Quan et durarà tant la roba corc
a mi; veus aquest trajo? és de quant
cm vaig casar i encara el porto per
mudar.

—Quant temps fa què es va casarl
—Vint-i-cinc anys.
—I en tant de temps no se li ha

fet petit? 
ftdm. 211. — LOLA FARGAS.	 Núm. 212. — CEBRIA TORRELLA

t

t1-^

1' •(
irat el coneixement?

—Si. senyor doctor; aquest mals,
la ha dit que vostè és en ase 1
suc no vol prendre més les seves
drogues.

--A mt om fa gracia quan a su	 —Aquese poe,e nos no pot pujar la	 —Una grúcue ae caritat per un
senyor molt baixet li dinen ets pi s.	 costa. vaig a donar-li un '-op de nh	 pobre vell que no té ni un cèntim
toleis: eAlto!e El transelint, donant-li un bitllet de

mil pessetes. — Tenia, torneu-me el
rauvi de dos cèntims.
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RODOLINS INCOMPLETS
	

LA MANGUERA

e-

EI senyor Josep Sirera
	 La manguera s'ha embussat

	
Tot d'una es desfà l'embús

..........................................	 .... ......................................	 ..........................................

ENTRETENIMENT
	

FRASE FETA
	

JERC)6LI1IC COMPRIMIT

SOLUCIONS AL NUMERO
^QD V.. ^ I4	 Z4• ^°	 PASSAT. — Rodolins incomplets:

21	 1. D. Pep Sirera s'afanya — PER
14 Zs PUJAR DALT LA MUNTANYA.

—2. Un cop a dalt ha arribat —
PER DESCANSAR S'HA ASSEN-
TAT. — 3. La muntanya era un
volch — I L'HA ENGEGAT A
RODA. — A l'entreteniment: Una

	

jnir els punta per ordre de nu-	 forquilla. — A l'endevinalla: «La

	

meració, sempre en línia recta, en-	 Yectafocso. — A la frase reta:

	

cara que es passi per sobre d'altres	 «Arrencar-se els cabensr.
punts o dues vegades pel mateix lloc.

AVIS	 1

Advertim als nostres llegidors i concursants
que ens envien lletres de felicitació, remercia-
ment i consulta, que amb tot i la nostra bona 1
voluntat i amb tot i el goig que seria per a
nosaltres contestar les lletres que rebem, de-
gut al gran nombre de les mateixes, ens és
impossible contestar-ne cap.	 i

Advertim així mateix, per a satisfacció dels
concursants, que els ninots rebuts per al con-
curs que s'hagin ajustat a les «Condicions»
del mateix, s'aniran publicant tots. Tots sor-
tiran quan els hi toqui el torn.—Q.

Una bèstia molt estranya	 Però el pollastre ha fugit	 1 ha rebut (pobre animal!)
vol donar-li un cop de banya.	 i a l'olla sois ha embestit.	 un cop que li ha fet molt mal.

Dos xicots, en un estable,	 un cavall han disfressat,	 un disgust de cal diable.
i. al dormilega han donat

E. 1 J. Solà, impressors
Yal ocia, 200 — TelSfon
1292 0. — B*RCELONS



L "PITROIG6'

rÁ

M

VI R OLET

(per Serra IV!assana)

	

Tot tremolós, el «pit-roig» contemplava 1 espectacle des de la vora	 -	
3.

del Laniu.
 temença de veure el mu esclafat i els seus petits morts 1 ate

rroritzava «No feu cap soroil no digueu res! Apreteu os els uns con-
tra eis altresl —cridava —Ara un cavail avenga vera no.altres 	 Ara	 .	 7
ve un soidat amb lluenta armadura... Ai Deu meul La multitud s acos	

‚ /
	 /

ti cap el nostre rosera 
	 -

	

De solte 1 ocell es precipita dina del seu niu u tapant els fillets	 3	
,. 

1

	

amb les ales, crida «Ah, quina cosa mes afrosa! No mireu pas,	 "

	

que van a clavar en creu tres malaurats!»	 -
uns grans cops de martell s'oiren allá prop barrejats
amb terribles crits de dolor i criminals manifestacions

de joia.
Amb els ulls dilatats d'horror, el «pit-roig» seguia

	

l'escena sense poder treure la mirada deis tres	 1

supliciats.
—Que en son de cruels els homes T_exclamava —No contentant-se de clavar aquests

u. 	 dissortats a la creu, han posat en el cap d'un d elis una corona d'espines. Les punxes
se Ii claven en el front i la sang Ii raja. 1 n'obstant, aquest home és beil, la seva

mirada és dolça... tot ell inspira amor.
Malgrat iot, s'enardi i	 Ah, em sembla que les punxes penetren

amb el seu bec arrerca una	 al cor meul Per que no sóc 1 aluga -
espina del front del crucifì	 riostra reina - que aa-ib les urpes arran
cat En aquel] moment, unacarla els claus de les seves mans i deis
gota de sang caigué da	 seus peus i empautaria braument a la
munt la gorja de 1 ocell u	 colla de butxins'
estenent se 11 tenyi tot el	 -.	 Veia rajar gota a gota la sang sobre
pit	 el front del cruci fi cat i s'agitava sense

Aleshores el Màrtir, des-	 1 	
i

repòs dins del seu niu.
cloent un xic els llavis, di-	 —Encar que sóc petit i feble, voldria
gu' tnt baixet: «Gràcies a	 fer quelcom pel pobre màrtir.

- . 

De sobte, sortí ràpidament del niu i
vo!à, dreturer, vers la creu. Ja allí, des-
crivia amples cercles abans d'arribar a
lloc: car era

a un homc

o

t —i	 havien debades in-

niu,	 els

tentat d'obtenir des

 petits	 li	 cridaren.
«Oh, la teva gorja és roja! Les plomes del teu pit són més vermelles que les roses.» «No és més que una gota de sang
d'aquell pobret - féu l'ocell. - Potser en banyar-me al riu o a la fontana, em marxarà i restaré sense».

Mes no li fugí més, i quan els «pit-roigs» foren grans aparegué en el pit de cada un d'ells.
1 avui rutila damunt del nit d'aquesta mena d'ocel l s, en paga de la bona obra que un d'ells va fer en socórrer

Nostre Senyor.

N
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