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itoilet no es desanuna es posy a cantar sota una
finestra.

sOn aquests crits! ja earreglare, jo!
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Un not enginysis

L'Antonet va a la font, a omplir una galleda
	 Vatua: No en raja ni una gota

L'Antonet l'arreplega i	 u va cap a casa tot satisfet.com • acostuma a passar en aquest, casos, 1.(.-
dant, enfutismat, , Ii 	 una galleda d'aigua.



El deixen ton i macat
abans tot no s'ha explicat.

cr--r-D	 -12_xp c:,

Ara es disfressa d'infant
. i es fa dur al ball amb tank.
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Disfressa perillosa

Rep una invitaciO en Voltes 	 —Em disfresso de bandit
per un ball de Carnestoltes. 	 a la seva dona ha dit.

Quan el trajo s'ha posat
la invitaci6 roba el gat.

I se l'enduu, perseguit
per l'apareneOs bandit.

Una senyora que el veu
que es lladre de debt crcu.

I prorhpte l'han empaitat
el poble i l'autoritat.



Pero aixi que ha passat, Lorna a po-
sar-se el mocador als ells i pregunta:	 mateix?

Mama, e. per	 plorava, jo, ara

VIROLET	 379

Constancia1, Ii rAlifii---5----- it i c-:2 ho 

III
r

La menuda, volen enfilar-se a abas-
tar la confitura

cau i. es fa tin xiribec al front. No es gran cosa, pet-6 n'hi ha prou
per plorar.

I plorar, i plorar, sense que , la pu-
gui apaivagar res.

Ni la mama, ni la tiaa, ni la miss
no /a poden aconsolar.

En aquell moment passa un aeropla.
—Corre, nena! vina a veure el titit

gros!

Mirant l'aeropla, oblida el seu ploy.
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Tothom progressa
380

En James Rebentat to de fer un viat-.
ge d'exploraci6 per PAfrica Central per
oferir a les negresses la seva inimita-
ble tinta xina per al cutis.

Corn que James no coneix cap dels
Vint-i-cinc dialectes que es parlen al
pais, s'emporta un negre que parla el
kara-ric, un dels dialectes mes estesos.

Un altre que- parlael kina-murga, i

.finalrnent un altre que . domina perfec-
tament el bona-nina.

Un cop arribats a presencia del rei,
el viatjant en qtiestiO es serveix de
Pinterpret per engegar-li el segtient
discurs, en. kara-ric:

—Nina-repoca-mica.
(Traduccie: «Deu ittardi el rei Sol

i la seva i•ustre cort.»)

Que tradtat vol. dir:
Res: Ni una sola paraula. 	 —Que FUnivers., enter devingui ton
Aleshores el segon interpret li diu	 imperi i que els temps que vinguun re-

cordinjton nom gloriOs..
Iles tampoc cap resposta retingue.

en ulna-murga:
—Donava-xiques-rosses.

Llavors el qui possda el llenguatge
bona-nina exclama:

–Tip-i-revingut-res-m'empipa.

Que vol dir:
—Veniu entre nosaltres, rei entre els

reis i astre glorids.

El rei calla tambe bona cstona, fins
que s'adelanta i digue a James Reben-
tat:

—Scnyor, es ; no sabre co lies-
tar-vos un sol mot si no parleu - en an-
gles.
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Una vegada hi havia un princep, enormement aficio-
nat as contes i rondalles. De les molter fruicions quo
el seu alt estament li proporcionava,- cap li era. tan plaent
corn la leciura d'un bon llibre.

A tart arribava aquesta seva passiO, que a les' nits,
quan es colgava, tenia llogat un horne t per explicar-li
contalles fins que quedava adormit. :Una vegada, pea),
el prince]) estava desvetllat; la son no podia . cloure-li
les pa rpell es .

E•pobre rapsoda havia desgranat ja sis o set contes,
i era al qui estava en tiros • perill de quedar-se adormit.
Que fer --Alt, calla; li e Nplicare aquell de les ove-

lies !—I • dit i fet, comenca: vegada era un ric
hisendat quo va anar a la fira...

»... percitie voila comprar un ramat d'ovelles. I en corn-
pra un de tres o quatre milers de caps. Pero, en tornar
al seu poble, es trobit que havia plogut, i el riu anava
tan ple que no'-es podia passar a gual. 	 •

D Sort quo per alla , a- la .vora hi havia una petita bar
queta, quc, si alli haurien hagut d'esperar" ell i ra
mat que el_ rill tomes .al seu nivell de sempre. Perm a la
barca, el pastor no podia portal mes: enlla de dues ovelles
en cada viatge...

»... de numera que si ara:, corn . us dit, acaba de passar
a primer parell; compteu que no podra teni-r-los tots de
l'altra banda, ben be fins dema cap all y les deu del . ves-
pre. I aleshores us explicare, Serenissima Altesa, laafi
del conic... Que passeu santa nit! »
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A un pianista fain&
un dia va convidar
perque hi antis a sopar
la comtessa PladelOs.

Mes l'artista que patia
d'un mal greu terriblement,
va refusar molt atent
agraint la cortesia.

Pere) tant li va insistir
amb el convit la comtessa,
que per no veure-la ofesa
a l'Ultim hi va accedir.
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Ja esta la taula parada
i arriben els convidats.
Ja escolten tots, admirats,
la sorpresa preparada.

Entra per fi el gran artista
i s'asseuen a dinar.
Ell menja poc perque esta
a una -theta molt trista.

Al final diu la comtessa:
que ara el senyor Fulano

tocara un )dc el piano?—
coin si ja fos cosa entesa.

L'home, que ho ha vist venir
i no gosa refusar,
una peca va a tocar
que aviat li dons fi.

Pere insisteix la senyora:
—Un nocturn... una sonata...
si en sap voste la flO i nata !—
PrO ell ses demandes ignora.

I aixecant-se de bell aire,
diu tot posant-se el barret:
—Sols he tocat un poquet,
puix tampoc no he menjat gaire.



—O'er clue el dcixa cridar aixi? Doni-li el que demana.
—Es que demana aquell monument.	

(De Tine Humorist)

511,1174,k,f31,..e.
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EL savi doctor Pierre d'Os es, corn
tothom sap, un hoine molt des,-
memoriat. Pere hi ha coses que

no s'obliden... si horn se les apunta.
I una de les coses que Pierre d'Os

s'apuntava amb mes freqiiencia cada ve-
gada que Ii calia obrir llibreta nova
era aquesta:

«Matar en- Peret Viuviu.»
Perque en Peret Viuviu l'hi havia

—Ja ho veu, el meu fill! Primer
premi als exa.mens.

—Comprenc la seva satisfacciO. Igual
vaig tenir-la jo Pany passat quan em
van premiar la truja al concurs de ra-
maderia.

(De Le Péle-Mele.)

feta molt grossa al pobre Pierre d'Os.
No recordo si era per qiiestions-d'he-
rencia o de descobriments furtats, per-6
el cas es que si 'en Pierre d'Os es tro-
bava avui a la miseria mes negra que
mai ha patit cap infelic inventor, era
per culpa d'aquell . tarambana de Peret
i el pobre savi no tenia altra passi6
dominant, altra idea fixa i tenac, que
la de matar-lo.

Pere calia matar-lo . cientificament,
sense que ningti pogues sospitar res
dell, sense deixar cap rastre compro-
inetedor. I per lograr aixO, Pierre d'Os
rumiava cavilava sempre i els resul-
tats de les seves cavilacions se'ls ana-
va annotant en una llibreta que s'anava
convertint de mica en mica en un pre-
cis formulari de coses a fer per 'adur
a terme l'atemptat sense cap compro-
mis.

[)e primer, era precis inventar un
aparell que mates a distancia sense fer
soroll ni deixar ferida. Aixe, per un
home de la capacitat cientifica de Pier-
re d'Os, era ben facil. Aviat tingue in-
ventat un «Raig de la Mort» produit
per un aparell de butxaca que amb pi-
les i tot no feia pas mes embalum que
un Hum electric ordipari. Les proves,
fetes amb rates i conillets d'India, do-
naren resultats estupends. L'animal nao-
ria i despres, fent-li l'autepsia, hom
trobava totes les senyals d'una mort na-
tural per angina de pit o per hemi-
plexia.

Molt be. Ara, doncs, calia dur a
terme les altres instruccions de la lli-
breta, I la primera era:

«Procurar-se una coartada.a
Es a dir, calia que a Phora que mo-

rfs en Peret Viuviu el professor fos
aparentment en un altre Hoc i ho po-
gues despres provar amb testimonis.
Aixe ja ho tenia resolt, Pierre d'Os.
En-Viuviu vivia en una torreta de Pe-
dralbes, molt solitaria. El professor te-
nia un amic que vivia en una altra
torreta a Vallvidrera. No calia mes que
anar a dormir a casa de l'amic, sor-
tir-ne a mitja nit per la finestra, bai-
xar a Pedralbes, fer el fet i tornar a
dormir.

L'amic juraria que el professor ha-
via dormit aquella nit a la seva
torre!

Cap a Vallvidrera, doncs, s'encarni-
na el professor i demana hospitalitat
per una nit al seu amic.

—M'he disgustat amb la cuinera,
saps?—li va dir—, i m'estimo mes dei-
xar-la sola que li passi Penuig i dems
farem les paus.

—Tu mateix—feu l'amic—. Mana i
disposa corn si fossis a casa teva.

En anar-se'n a dormir, la minyona
de l'amic li demana les sabates per ne-
tejar-les. Ell les hi dons, tot content.

—Una altra prova de que no m'he
mogut d'aquf — pensa.—. La minyona
em to les sabates tota la nit.

Quan la casa estigue silenciosa, es
posy unes espardenyes que havia dut
a la butxaca, salts per la finestra i
baixa cap a Pedralbes. Alla consults
altre cop la llibreta.

«Entrar per la finestra del menja-
dor a la planta baixa» deia la llibreta
«i seguir el corredor fins al final a
dreta.»

Seguint les instruccions i amb l'apa-
rell del «Raig de la Mort» a la ma,
el professor entry a la torreta d'en Pe-
ret Viuviu...

Al cap d'un's minuts en tome. a sor-
tir, cauteles i de puntetes. Torna a
consultar la llibreta.

«Retornar a Vallvidrera.»
El professor retorna a Vallvidrera.

Calia no deixar-se distreure i seguir
al peu de la lletra les instruccions an-
notades.

• «Entrar per la finestra. »

Pierre d'Os entry per la finestra.
«Despullar-se i ficar-se al Hit.»
Es despulla, es fica al llit, s'ador-

mf...
A Pendema en despertar-se, torna. a

Ilegir les instruccions:
«Tornar a Barcelona.»

Pierre d'Os torna. a Barcelona.
«Anar al Port i llogar una barca.»
Ana al Port i lloga una barca.

«Remar mar endins.»
Remy mar endins.

«Llencar al mai el «Raig de la "Mort.»
Llenca el Raig de la Mart.

«I, finalment, crernar la llibreta.a
Amb un llumi crema la llibreta i

n'espargf les cendres a l'aigua. Ja es-
tava tranquil. Havia comes un assassi-
nat perfecte. Mai ningd no podria sos-
pitar d'ell. No havia deixat cap ras-
tre. Havia complert al peu de la lletra
les instruccions que ell mateix s'havia
conjuminat i no s'havia descuidat de
res!

Pere si, s'havia descuidat quelcom i
no ho sabia!

S'havia descuidat de matar en Peret
Viuviu!

RECURSOS

En un poblet de les selves
entre el Nil i el Senegal,
el rei negre volgue un dia
el servei organitzar
de bombers perque els incendis
anaven sovintejant.
Pere diners no tenien
per comprar bon material
i aixf varcn dccidir-se
perque els sortis hen barat
a utilitzar la girafa
corn a escala de salvar,
el simi per enfilar-s'hi
si -calla pujar alt
i per mangueres la boa
i dos o tres elefants.

P. E. P.
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No y es aventures d'en Baliqa i en Balaqa
Sota el Vesuri lion mirat

moll 4, : .(u fore/.

riu subterrani veuen
i en una barca s'asset.n.

Bogani cl 1J:w i t:et- Caron/
sc'ls •utpo • ta	 rriOn.

aixO al Parc d'Atrarcions
!

Troben poetes genial,
cjue estan fent uns locs Flora

Cesar i	 plegats
estan jugant a soldals.

nailpett 1luiia q 1111) Alexandre
per l'er-sc pa,:--•,m- la iitandra.

Filosops de totes rac.
llueixen

'ill elc,\ aneixeitionti cls rodegen al moment.
(Juan a la vida bait Lomat,
adeu; immortalitat!
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