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~Estimats pares: encara no ens es possible es-
criure "l.s la carta llarga que el.stinc pr-oiaesa,
Una rauxa,de festes endarrereix la feina t obliga"
després als esfor90s de la recuperació: setmana
s~~ta, les í'e st.es de pr-Lmaver-a , ara el primeli ele
maig i aviat la resta nacional del 5 de maiEb. Aqu{
celebren les festes religioses, les paganes, les
nacionals i les intef'nacionals •••

La senyora.Estapé ja ka arribat a ~~xic. No ens
kpogut lliurar, encara, els obsequis perq~~ té una

. "

maleta gran amb tots els encarrecs que porta per
una colla de gent, i de moment es limita a anar a
veure els amics sense carregar paquets. Aquesta ma.
teixa setmana, si lJéu vol, els tindrem. La Rosa ja
va tenir una llarga conversa amb ella, va parlan
molt i molt bé de vost~s i va dir una colla deco-

te a la nostrases en 8l sentit desencisador, respec
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terra, que ja m'esperava dOnat l'estat'd'~nim d'a-

questa senyora. 1 va parlar-nos, també, de la pos-

sibilitat d'una pr~xima visita del pare, en viatge

de negocis, que coroque no té cap confirmació per
....part de vhstes, no ens atrevim a creure del tot.

Tantdeb~ que, aquesta vegada, anés ser~osament •••
,

~strc pendent d'una informaeio qu~ vaig

demanar referent a ltassumpte de les transpar~ncies
• I ' , , "1.d'aqu1. dos o tres dies en X&HX«X saJJre al~una co-

sa" Apart d iaix~, li trameteré el c11endari de la
" ~

revista nordamericana "Esquire", on bi ha una co-

lla de models femenins que e~ semblen aprofitables

"per,a la finalitat de vos~es.

Acabo aqui. Joan, fill mea: el teu pare

ttenvia una abra~ada amb tota lt~nima. Donguin ,
I~ molts r-e-e-er-d a-l-s- afieles, cos"~ns=-i-==am~e.s-..~I vo.s-tes-,

pares, rebin tot l'amor del seu fill

~~(
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