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SUPLEMENT IL-LUST RAT D'EN PATUFET

ner PRAT

En Càndit Sopetes, que havia sigut l'hereu d'una família eco- Un dia decidí anar a visitar una tiradora de cartes,
modada, disfrutava d'unes rendes ben respectables que Ii haurien que s'anunciava com una ultra-vident, per e la qual el
fet la vida planera fins a la fi dels seus jorns, si una curiositat pervindre era cosa, palpable i vulgar. Després de nom

-malsana no l'hagués oïsessionat sobremanera. Volia saber broces i complicades cerimònies que gelaren la sang
quant temps li restava encara de vida.	 d'en Càndit, l'endevinadora emeté una veu ultraterrenn

que deia: — Moriràs dintre deu anys!
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En Càndit Sopetes, lliure ara del turment de l'incer
tesa, es llençà a disfrutar de les rendes i del capital:
Vinguen torres i cotxes, vinguen tortells i havans, tot
ben combinat perquè es consumís ami) la seva existèn-
cia, l'existència de la seva fortuneta.

Les darreres pessetes les invertí en articles de funerària i es-
perà serenament el traspàs. Però, passaren els 4orns i aquest wo
donà senyals de vida (?). 1 ara, en Sopetes, no ha tingut més re-
mei que posar-se a pidolar, i per tal de moure a pietat els via-
nants, s'ha penjat al coll aquest carteliet.



Informes
(T'he trobat el xicot que desitjaves)

per XIRINIUS

Crec que es tract ^ d'un xicot molt llest	 Segons tinc entès, els seu pare ocupa u u po-
lue s'obre pas a tot arreu.	 sició molt elevada...

i la seva mare és una do-
na molt fina i delicada.

Es relecionen moltíssim amb persones de caràcter oficial que	 Hom diu que la seva fortuna està dipositada en els

regeixen la vida de la ciutat.	 principals bancs de la població.

A més,tenen alguna finca
rústica...

i posseeixen alguns valors en
papér.

En resum: Penso que amb aquest pensament ocu-
paries una posició molt elevada.
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EIs presents de les tres germanes
(Història vella)

Dibuixos d'En CORNET	 per JOSEP CARNER

Hi havia tres' germanetes, totes tres finetes, finetes, rosses
com un fil d'or (si n'era l'una, l'altra «era més), i posture-
res, i llepafils, i totes tres encantades d'elles mateixes, i cer-
cant a tot arreu miralls i vidres i coses lluentes per a emmi-
rallar-se. I quan els deien tina cosa que tant se'ls ne donava
aqui com a França, sempre deien: —I ara!—I quan llur mare
els encomanava una feina, sempre Ii contestaven: — Ai filial
— I quan els agradava la conversa d'un jove, un d'aquests
joves que tenen palica, no sabien estar-se de dir-li: — Fugi!

I aquestes tres germa:zcs, la una es deia Laieta, t'al.tra es
deia Roseta i l'altra es deia Cinta. I vivien en un pis on hi
havia tot de coses que eren posades ací i allà per afer bonic:
uns portaretrats amb fotografies i guarnits amb llaços; i uns
coixins de color de rosa amb una oreneta pintada; i uns ga-
tets i uns gossets de porcelana damunt d'uns prestatgets de
color de caoba; i unes culleretes esmaltades amb vistes de
Montserrat i de Niça. I elles cercaven d'ésser tan boniques
com aquelles coses _ boniques, i amb aquella mateixa marta
de boniquesa una mica estantissa.

I ve't aquí que una vegada, per casualitat, cada una d'e-
lles va estrenar un present que Ii havien fet.

A la Laieta Ii havien regalat un anell de grenats.
A la Roseta Ii havien regalat unes sabatetes.
A la Cinta unes arracades de perles fetes en una fàbrica

(no pas d'aquelles que de vegades, quan aneu a menjar una
ostra, descobriu allí dins).

1 el primer que van fer va ésser posar-se aquelles coses.
Perquè totes tres eren d'aquelles noies que de seguida

que tenen una cosa nova, se la planten. Regaleu-los una ca-
peta de pell de conill al mes d'agost, i se la planten, amb
aquella afició.

El dia que van estrenar aquells tres presents, sense ésser
l'agost, feia bastanta de calor. Tenien, doncs, el balcó obert;
i tot sentint els xiscles dels fulziots, es sentien felices. Es a
dir, felices i no tant felices. Cada una estava contenta per-
què estrenava una cosa, i no tan contenta perquè les seves
germanes feien veure que ni se n'havien adonat. I cada una
,estava contenta de veure com reeixia a fer veure que no sa-.
donava del que estrenaven les seves germanes, i no tant con-
tenta perquè les seves germanes també tenien poses a estre-
nar. Quan aneu a sospesar tant i tant les coses, mai no arri

-bareu a estar contents deis tot: per a estar content us hi heu
de tirar de cap.

Com que feia calor — ja abans n'hem parlat, — no té res
d'estrany que entrés una aranya pel balcó, i caminés per un
tros de paviment, acostant-se a les tres germanes, que seien
en tres cadiretes baixes amb llistonets daurats, on l'una feia

veure que brodava,	 l'altra que feia ganxet i l'altra que
Llegia.

Aleshores la cara de la Laieta, que era la que havia es-

trenat l'anell de grenats, es va il'luminar perquè se Ii havia
acudit un pensament.

I va dir, tot allargant el dit on lluïa l'anell:
— Mira quina aranya!
I ve't aquí que la cara de la Roseta, que era la que estre-

nava les sabatetes, es va il'luminar tot seguit, perquè també
se Ii havia acudit una cosa.

I va dir, tot avançant el peu, guarnit de la sabateta, que
era tan nova, que li semblava que el peu d'ella era d'algú
altre:

— Mata-la amb el peu!
I le Cinta, que era la que havia estrenat les arracades de

diguem-ne perles, també va fer, de cop i. volta, una cara tota

1¡^f J

triomfadora, perquè això de tenir idees, de vegades s'enco-
mana, i a ella també. n'hi havia vingut una.

I va dir, tot movent el cap perquè les dues arrecades re-
bessin, l'una darrera l'altra, un raig de sol:

— I que en són de ximpletes Ics meves germanes[

JOSEP CARNER
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PER JOSEP MARIA FOLCH - I TORRES AMB DIBUI:
XOS DE JOAN G-JUNCEDA

(Continuació )

— El Príñcep Blanc
— repetiren uns soldats
que passaven per la
galeria. — El Princep
Blanc. Deu ésser boig
o embriag. Au! Fora
d'aquí] I a cops de
llança el tragueren del
Palau.

111

El secref del de-
seilcís

La Remeiera no era
una bruixa ni ui}a mala
dona; ni tan sots cu-
rava de gràcia; era la
gent de la rodalia la
que li havia fet aquella
fama, perquè comare
Remei — com ella es deia — coneixia molt totes les herbetes
del bosc i en sabia les llurs propietats. Era aiximateix molt
donada a auxiliar el proïsme i •coro que res tenia per perdre,
car sa llar era una humil cabana del bosc i res més tenía que
lo que portava a sobre, comare Remei era molt valenta i
deia les veritats a tothom, a tothom servia de molt bon grat
sense pensar per res en ella.

Comare Remei era vídua i tenia una filla molt bona i d'un
gran cor que 'es deia Estella. I les dues vivien soles i con-
tentes amb la seva pobresa a la cabana del bosc.

Heu's aquí que un dia en arribar comare Remei a la caba-
na del bosc va trabarla seva fila en el moment que acabava
d'amagar quelcom a l'armari tot dret per quan passi el pobre
esguerradet.	 -

- Estella — cridà la mare tot entrant. — Què feies aquí
tot mormolant paraules.

— Estava escombrant, no ho veieu?
— I doncs el crostó de pa que has trencat?
— El crostó? — digué l'Estella tota sorpresa. — Ai, mare,

tot ho veieu, també]..
— Les males accions sempre hi ha qui les veu — respon

-gué la mare.
— Males accions? Què ho és per ventura una mala acció,

donar pa a qui en té de menester?
— Si el prenies per a donar-lo, està bé; però arribaràs a

fer-me pobre amb tant donar.
— Si té tanta fam el pobric! — respongué la Estella.
— Qui és el pobric?
— També . és bona cosa que tot us ho hagi de dir] Ja sé

que em renyareu; però bé caldrà que us ho conti car fa molts
dies que això dura, i, us ho haig de dir: per més que faci ja
no tinc més pensament que fer aquesta mateixa cosa.

1 això que creieu que vaig tenir un esglai ben gros. Va

ésser un cap-vespre.
Ja veureu com va ésser:
Anava pel bosc tota
tranquila com sempre,
menjant la llesca de
pa amb mel que m'ha-
vien donat, quan tot
d'una en passar per
1'esbarzerar, vaig sen-
tir una fressa tota ex-
tranya. Veiam si et
sortirà el llop, vaig
pensar. Sí, llop! Una
cosa pitjor vàreig veu-
re... que encara el meu
cor està tot alterat.

— Què era doncs?
— féu comare Remei
tota sorpresa.

— Era un gros eris-
só amb cames d'home
totes ranques, i amb
un mirar de més en-
dins, que us dic que

t fugir; però era tan fort el
meu esglai, que no hauria pas pogut donar ni una passa
tansols.

— I et va escometre? — preguntà la mare.
— Pitjor que escometre'm va fer. Que això sí que en va

ésser d'esgarrifós. Quan jo vaig sentir que aquella cosa com
una bèstia em parlava.

— Que et parlava, dius?
— Sí, sí, que em parlava, — respongué Estella. — Però

quan jo em pensava que anava a sortir amb un udol, em tro-
bo que em parla amb una veu tan dolça i llastimosa que us
dic que res no m'hauria costat de plorar. I és això el que més
m'esgarrifa: que d'una mena de cosa tant estrafeta com aque-
lla  en sortís una tant dolça veu de persona.

I com si ja ho sabés per endavant, comare Remei va in-
terrompre:

— I ell et va dir...
— Es com si encara el sentís: Me va dir amb un to que

<ra com un plany d'infantó perdut: «Germaneta, bona gen-
maneta: si em volguessis donar un mòs de pa per l'amor de
Déu, que defalleixo de tanta fam ».

— I tu n'hi vares donar?
— Tot el que duia, i més n'hagués tingut. Perquè llavors

ja no sé com va ésser, que la por em va passar i ja no tenia
ganes de fugir. I ell ho devia endevinar, perquè em regra-
cià per aquesta mercè, i cm preguntà si era de molt lluny.

— I tu li vas dir?
— Sí; jo li vaig dir. I en saber que teníem la barraca en el

bosc mateix, em demanà si cada dia li faria la caritat d'un
bocí de pa, el just per no morir-se de fam.

— I tu li vares dir també que sí? — reprengué la Remeiera.
— I ell'vé cada dia? I de tant que ja et vas avesant a veure'l
ja no el trobes tant afrós, veritat?

esfereïa. Jo bé prou hauria volgu
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— Tot ho sabeu, mare — respongué l'Estel-la. — Sabeu
tant les coses que fins de vegades em feu com una basarda...
Però d'afróssíqueencara li trobo per això. Solament que quan
el sento parlar... Quin parlar tan dolç i amorós que té, i quin
goig dóna d'oir-lo si ho sabíeu!

— Bé prou que m'ho penso — féu la Remeiera. — I de més
bon grat l'oïries si sabies qui és.

— Vos ho sabeu, mare? Qui és? Pobric! Deu éssser ben
malauratl

— Et fa compassió?
— Ben cert que sí.
— Te l'estimes?
En oir aquesta pregunta Estella es troba tota confosa i

baixa els ulls i dubta de respondre, car no sap ben bé el què
és ço que sent envers el monstre del bosc. Per últim diu:

— Què sé jo?... Es tant afrós i dóna tant d'esglai el mi-
rr-lo!...	 _

— Si l'estimessis m'ho hauries de dir! — féu la mare tota
seriosa.

— Això jo no ho sé si me l'estimo; però sí que sé que em
do] que sigui com és, i que.., ni sé el que donaria perquè
fos com tots som.

— Aixídiguesque sí que te l'estimes — interrompé le mare.
— Es tant malaurat!
— D'altres n'hi ha hagut de més malaurats que ell dins

les presons del pa-
;- lau per culpa de la

seva mare reina — F—	 -
respongué comare 1

Remei.
y

— Com heu dit?
i La seva mare reina?

Es fill de mare rei-
na, tan lleig com és?
preguntà Estella. -
- Sí, Estella, sí. í.

Aqueixinfant estra. ^ Y"

fet que truca cada
dia a la porta per a 1

demanar-te la carie• =
tat d'un bocí de pa,
és un príncep.

.^tay— Un príncep! —
"^exclamà la noia.—

Es cert això?	 No
m'enganyeu, mare? a,¡;"^' ¡ , f
Mes, com pot ésser!
Un príncep aniria —^Í r

'així pel món, com
qui	 diu	 a	 quatre
grapes? ' ji

— Es d'un encís A

que va així el ma-
laurat

	

	 '	 T

 — féu la ma-
re, interrompent el doll d'exclamacions i preguntes,—i si hi va
és per a guanyar la misericòrdia de Déu per les culpes de la
Seva mare.

— Té mare, doncs? — replicà l'Estella.
— No. Morí el mateix dia del terrible encís.
Estella restà tota esglaiada pensant què podia ésser la

seva mare, la que havia encantat el príncep i la causant de
la mort de la reina. I per a sortir de dubtes li preguntà:

— Així, és cert ço que diuen de vós, que tot ho sabeu i
que podeu donar mals i remeis...	 1

Mes la seva mare poc Ii va aclarir ço que ella volia, car
es va limitar a dir:

— Em diuen la Remeiera els que de mí han rebut les bo-
nes herbes de remei. I m'anomenen la bruixa els que no tenen
tranquila la consciència.
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Estella no restá pas satisfeta, i tement, no obstant,
afrontar la cosa de dret, reprengué:

— Es cert que n'hi ha de bruixes, mare?
— La bruixa és eI mal pensar i el mal obrar de cada u -

respongué la vella desviant le q estió; però la resposta ja va
satisfer prou a la seva filla, la qual tota contenta i com si li
haguessin tret un pes de sobre, vo dir:

— Així ja estic contenta. perquè ja veig que no sou vós
la dolenta, sinó els que malparlen de vós.

— Ui! Això qui ho sap! — féu la Remeiera, a qui Ii agra
-dava que les coses restessin imprecises. — Dolents i bons,

quin tràfec! En el món, com en les presons del Palau, els
bons i els dolents s'hi apilen en un munt que un hom no sa-
bria destriar-los.

— I és per dolent que així l'han encisat al malaurat prín-
cep? — preguntà l'Estel'la, tota interessada.

— Dolent, no; que no són sempre les culpes d'un mateix
que ens fan desgraciats, i és llei de vida que del mal fer dels
pares n'heguin la pena els fills que han portant al món.

L'Estel'la, un cop descorregut el vel del misteri del
príncep, gustava de parlar d'ell acariciant, qui sap, somnis
impreciosos, encar que no menys grats al seu afecte. Així és
que veient a la seva mare disposada a parlar, continuà el
diàleg preguntant.

— I abans de l'encís no era estrafet així el príncep?
— Oh, no!—res-

pongué la remeiera.
/^_	 _	 ^	 —Bena l'indret d'ai-

xò. Era el més for-
d'om	mós del món. Com

/ v	 f que era el príncep
blanc!...

— De cert? E]
y^ 	 _

'ý a 	 1y	 . 
príncep blanc? re-

la1 petí estupefacta
Estella. — Verge

x	 1 Santa!.. I digueu...
? Jo no goso... Si fos

ti cert que tinguessin
tant de poder com
diuen, com us	 ho
demanaria que vol-

'• guessiu	 desencan-
4 ter-lo!

4 - Ui, desea can-
^., ter-lo! — respongué

'	 p^
1	 d

la Remeiera, sorne-
jant. — No en cal-

.1 •	 ,, •	 •. ^ drien poques de co-
rj'^^ ses pera desencan-

tar el príncep blanc!
` ` L'Estella vibra

va de tant d'afany;
ella	 hauria volgut

sa mare no es fes pregar tant per a dir les coses; que Ii ha-
gués abocat, tot d'un glop, tot ço que sabia i ço que calia
per a tornar el príncep en son natural estat. Per això Ii de-
manà:

— I vós les sabeu, mare, aqueixes coses que calen per a
desencantar-lo?

— Ben cert que sí que les sé — féu aquesta sense passar
més enllà en les seves explicacions.

— I no me les diríeu — féu la noia cada volta més impa-
cient.

— Ui, la tafanera! — respongué la Re:neicra fent-la glatir.
— I què en treuries tu de saber-ho?

— Què en treuria? — respongué l'Estella amb gran vehe-
mència.

(Continuará)
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Gran concurs de Quartetes il•lustrades

N.• 572 —JOSEP BRUN	 N.° 573 —RAIMONT ELIEJ 	 N. 574 —PERE HUGUET	 N.' 575 —JOAN GAL!

Voldria jugar a futbol
i tenir un xu: ten potent
que estaria molt content
por poder fer gol al sol.

N.°576 —JOSEP ESCOBAR

El que m'agrada per a mi Anar sempre al bosquet
és an¢ amk barca de vela és el que a mi em plauria
i així passo el mati per llegir el VIROLET
de tots els dies de festa. i fer el gandul tot el dia.

N.°	 577 —JOAN	 ARAGONES N.°578— ANTONI PASCUAL

AI desert voldria anar
per a caçar un lleó
i aixi tothom veuria
que sóc un gran caçador.

N.° 579.—JOSEP FERRER

•,.•:^ _	 ^^:%%i`^j^^i, ski

o-.. ^	 Í	 ^y1

:'X1 
A mi m'agrada la pintura

perquè amb ella es pot plasmar
ço que a la terra perdura
no em canço de pintar.

N. 570— ANTONI OROSCO

_a

Per miel millor és el neda
car amb un sol capbusso
fàcilment pots escapar
de s ulls d'un acreedor.

N.° 581 — CATARINA TIBAU

A mijo que més m'agrada	 Quant la lluna és esblaimada
és encendre un cigarret	 m'agrada el VIROLET llegir
després de menjar els postres.	 esguardant el carmesí
si el meu pare está distret.	 deis nuvols de matinada.

N. 582— JOAN SELMA	 N. 583 — BARTOMEU TRIAS

L'excursió sempre m'ha atret
si be de ma llar ma! unya
en canvi no desconec
cap indret de Catalunya.

N. 584 —MERCÉ TIBAU

Desitjo ainb devoció
al VIROLET llarga vida
i als clavell del mami balcó
tota una esclatant florida.

Lo que a mi m'agrada més
és passejar el ruc de casa
amb les alforjes ben plenes
d_- pà tou i butifarra.

N.° 585 —JOAN ROSSINYOL

II	 s^

El que m'agrada més a mi
és anar a cercar bolets
i em llevo de matí
i me'ls venc a cinc ralets.

A mi m'agrada volar	 A mi m'agrada el VIROLE7
i fer voltes de campana	 i el compro cada setmana
però si passa alguna pana	 i també el Patufet
ja començo a tremolar,	 que mne'l dona ma germana.

N.° 586 — CATARINA TIBAU	 N. 557 --ANDREUGUARDIA

!1!:
M'agrada molt el cosir  Molt m'agraden els submarins

i rentar en safareig perquè sense remullar-te
però anear m'agrada més es pot veure desde dins
fé el senyor i anar a passeig. els peixos sense sé a plaça.
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UN RL'TÅELET DE (ALA CO5
LA HISTORIA DE L'AGULLA

Un repòrter interviuà un dia a un mi-
lionari:

- Veiam: Com va començar vostè, a
debutar en els afers comercials?

El gran industrial =fil] de se sobres' res-
pongué amb orgull:

— Jo cercava treball i acabava de rebre
un sensible refús de casa un adroguer, i
en passar la porta, vaig trobar al bell mig
de la vorera una agulla...

— No parli més — interrompé el repòr-
ter. — Ja veig on va. Vostè recollí l'agu-
lla i l'adroguer ho va vèurer, el va cridar
i el prengué com a depondent de con6an-
ça; més tard, es casà amb la filla del seu
principal i amb el diners de l'adrogueria
va montar la primera fabriqueta de car
gols de ferre colat que li ha donat fama
universal!...

— Ca! S'equivoca de mig a mig! — re-
plicà el mil'lionari. — Vostè no hi toca
pas! Quan vaig recollir 1'egulla, lo primer
que vaig fer sigué cercar algú que me la
comprés. Al capdamunt de l'agulla hi ha-
via un diamant gros çom un sigró!

I afegí, amb un to convençut:
— Ho veu? En aquest món cal fer els

diners honestament!

QUINES SON LES SET MERAVELLES
DEL MON

• Els jardins penjats de Babilòaia; Les
Piràmides d'Egipte; L'estàtua de Júpiter,
per Fidias a Alenes; El Colòs de Rhodes;
El Far d'Alexandria; El Temple de Diana
a Efes. La Tomba de Mausol a Halicar-
nds. Aquests monuments però, deurien
nomenar-se les Set meravelles de l'edat
antiga, car existeix una altra llista del que
podriem dir-ne les Set meravelles de
1'edat mitja que són: el Colisseu a Roma;
Les Catacombes d'Alexandria; la gran
muralla de Xina; El Temple de Stonhenge
(Anglaterra); La Torre inclinada de Pisa;
La Torre de Porcellana de Nankin; La
Mesquita de Santa Sofia a Constantinoble
Així doncs, teniu en total catorze mera-
velles. Les que hi ha encara per cata-
logar!..	 -

UERUPCIO D'UN VOLCA

En el fons d'un recipient de vidre o
cristall ple d'aigua, s'hi col-loca un
frasquet pié de vi roig. Aquest frasquet
té un tap de suro foradat pel mig, de
dalt a baix, per a que tingui un foradet
per la sortida. Ja se sap, i si no ho sa-
beu, aprofitarem• aquest moment per

assabentar-vos-en, que degut a la di-
ferència de densitat dels dos líquits,
l'aigua entrarà en el frasquet treient el
vi que hi ha a dins, el qual pujarà per
el foradet del tap de suro, eixint fent
una columneta que semblarà de fum.

Per a que 1'il'lusió sigui perfecta,
podem tirar en el fons del recipient
una mica de terra fins a l'altura del tap
del frasquet; d'aquesta manera la co-
lumneta de fum del vi, sémblarà que
surt del cràter d'un volcà,

Un pintor dolent, va dina un amic
seu, que pensava emblanquinar la seva
casa a l'objecte de pintar-la després.

— Molt ben pensat, — li digué l'amic
Però amb una petita modificació.

— Quina?
— De primer, la tindries de pintar i

després emblanquinar-la.

DISCURSOS A PREU FET

A França, hom explica d'un modest em
-pleat al ministeri d'Instrucció Pública que

en arribar l'època deis repartiments de
premis a les Escoles de 1'E;tat, s'assaben-
tava deis noms de les personalitats que
tenien d'anar a presidir-los i per conse-
guent, pronunciar el discurs de consuetut
rels hi enviava la circular segiient:

<Estic a Id seva disposició, per e con-
feccionar-li un discurs de primera calitat.
Serveixi's indicar-me només, lla largada
que vol que tingui a l'ensems que el colo.
polític que vostè vulgui donar a les seves
paraules.

El preu del discurs és de 100 francs
sigui la que sigui la llargada i el color
po'ític.

Per aquest preu, vostè pot estar segur
d'obtenir fama d'eloqüent i d'erudit'.

De vostè afm., etc...=
D'aquesta manera, el bon empleat de!

ministeri d'Instrucció Pública, obtenia els
diners suficients per a subvenir les despc-
ses de la familia, que solament comptant
amb el modest sou d'empleat, no n'hauria
tingut prou.

EI_ DIBUIX REVELADOR
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Sol lució al jeroglífic insertet la setma-
na passada. Cans amb cans no es mos

-seguen.
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EFI-CACIA DEMOSTRADA
— Vatúa! Una ferradural La vaig a collir tot seguit... que això em portarà sort... (De «Le Pele Méle»)
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Text í dibuixos per LOLA ANGLADA

A la llar humil, I'arn.or de l'infant per la ben

-vinguda no decreixia pas, sinó que hom hauria

dit que la nina havent pres vida amb elis vivia.

No d'aquest benifet disfrutava la nina rica qui

romania oblidad-a a la cambra de les meravelles.

Com fumerola s'esvaí la il.lusió que el seu ad-

veniment causà al palau i altres nines precioses
vingueren a ocupar aquell tron però que a llur

torn havien d'ésser oblidades com ella!
Passà just un any. Els Sants Personatges

tornaren i la nena pobra no cobejava res mal-
grat saber que els Reis Màgics passaven pel
balcó de molts infants; sols els remercià una
vegada més per la gentilesa d'haver-li donat
aquella nina que estimaria sempre.

I mentre aquella Santa Nit a la casa humil
tot dormia, una petita remor s'oí: La nina pobra
desvetllant-se despassà cautelosament el forre-
llat del balcó i una petita dama de porcel.lana
aparegué: — Perdona amiga — exclamà - he
sigut expulsada del palau amb els demés jo-
guets de la cambra de meravelles per a fer lloc
a d'altres encara més bells i més costosos. Això
em recorda ço que vares dir-me a i''
rador, l'any passat, amiga! Creu pi
que m'hauria dolgut si no hagués su
ceït així. L'infant que va adoptar-
me enganyat per les riqueses, no
sabia estimar. Vulgues que I'in-

fant de la llar humil m'estimi ell que sap esti-
mar de veres! Jo sé que el seu amor es posarà
en mi, perdurant fos que el temps o el mal etzar
em faci trossos'[

L'endemà de Reis, en despertar-se la nena
pobra, es trobà sorpresa amb la presència, da-
munt del seu llit, d'una petita dama de porcel-
lana abillada tan resplendent que sols podia
,comparar-se als àngels vistos en somni, i abra-
çent a la nina del vestit senzill i besant-la excla-
mà:

Im

iii

— No en tinguis enveja Pepona que jo esti-
maré a totes dues igual, sols que a ella la po-
sarem damunt de la calaixera, com una Verge,
perquè pels vestiments que me'n porta apar que
és una Santa i haurà vist les regions celestials.
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