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it hi vaig tot seguit. Ja he acabat de fer el mandra per	 tinc de veure si verament és vostè el que necessito. Farem
aquests mons de Déu.	 una prova...
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— Vostè esposa d'esquena i amb el barret posat i jo...	 — Em convé. Sortirem d'aqui cinc dies cap a l'Africa.
	Això mateix; - li travesso el capell amb una bala de la	 Aquí té deu pessetes per un barret nou. — Senyor... Nomeva browning.	 me n podria donar alguna més per uns calçotets?..
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Dibuixos d'En CORNET	 per En JOSEP CARNER

Una mena de granet de pols, de
volva confosa, es movia davant de
Nostre Senyor. I com que Nostre Se-
nyor estava pensant de crear l'abella,
aquella menuda cosa tota confosa, que
mig era i mig no era, ja va dir:

— Senyor, Senyor.
— Digues, petita — féu aquell que

governa l'estelada que veiem, i d'al-
tres que només destriem amb una mena
de canons llarguíssims, i «altres que
l'home, per més d'enginys que inventi,
no ha vist mai ni veurà mai.

— Voldria, Senyor, ésser ben dau
-rada, ben lluent, que fes goig als que

em miressin.
— Aquesta gràcia t' atorgo: seràs

daurada com un joiell.
Ella va callar una mica, va comen- c

ar de ferse tota lluenta.
— Senyor, Senyor —va tornar a fer

la veueta.
— Digues, petita.
— Voldria tenir ales, per a emmi-

rallar-me a força reguerons, i ésser
vista de molts, i córrer món, i no em

-pallegar-me de cap nosa.
— Bé, doncs: aquesta gràcia t'ator-

go: seràs alada i dansaràs en els raigs
de llum.

Ella va tornar a callar. Callava de
cofoia. Però al cap d'una estona va
dir:

— Senyor, Senyor!
— Digues, petita.
— Voldria viure entre les flors de

garriga, que són tan boniques i fan
una olor tan dolça. No m'agradaria
haver de rodar per topants que no fos-
sin de prou delicadesa.

— Aquesta gràcia t'atorgo. Viu en-
tre les flors. Alegra-te'n i nodreix-te'n,
i sigues tu mateixa com una flor vo-
leiadisse.

L'abella va capcinejar una mica de
satisfacció. Però després va dir:

— Senyor, Senyor.
— Digues, petita.
— Em caldrà de treballar?
—Ben cert: qui no treballa no

menja.
— B--, doncs, que jo faci la cosa

més dolça del món.
— Aquesta gràcia t'atorgo: faràs

una cosa daurada com tu, dolça com
no cap altra, i se'n dirà mel i tothom
en farà gran festa.

L'abella es va sentir tota feliç i va
fer un respir d'esplai benaventurat.
Però després va dir:

— Senyor, Senyor.
— Digues, petita.
— Però i aquest tresor que jo faré,

bé caldrà que el pugui defensar. Corre
molta gent dolenta. I de ficanassos,
també, i de graponers, que serien un
perill. Dóna m una arma, Senyor, si et
plau.

— Aquesta gràcia t'atorgo. Un agu-
lló et daré, i tu amb les punyides de-
fensaràs la melpolida,feta amblatraça
que jo t he dat.

L'abella va callar. No cabia en.
pell.

Però, en acabat, se li va acudir una
cosa molt important.

— Senyor, Senyor.
— Digues, petita.
— Em penso que serà poqueta cosa

una punyida. Fem una cosa. Dóna'm
aquest do: que la meva punyida mati.

— Això demanes, cor insaciable,
mal cor? Aquesta gràcia no l'heuràs,
i per càstig, si tu punyeixes, tu, i no
pas el punyit,

tu, abella presumida,
perdràs la vida.

JOSEP CARNER
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,41
— Mira maco, are jugarem a exà-

mens. Veiam, digues: Qui era Mossèn.
Cinto?

— Un gran poeta.
— Molt bé noi! et donaré una bona

— Però, què fas ara?
— Espera't que et preparo la quali-

ficació.

— Té, aquí tens una bona nota.
— Això és una bona nota? si això

es el pinyol de pruna que t'has menjat!
— Bé, però ara per trobar una nota

bona s'ha de donar un pinyol.
nota.
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Moments que ens omplen de satisfacció
per MIRET
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Quan en llegir la llista de la loteria,	 Quan et trobes als dits la papereta	 Quan després de tres dies i tres nits

	

veiem que el número del nostre bitllet d'exàmens amb 1'aaprobado», després	 sense conseguir-ho trobeu l'onda ra-
és idèntic al que ha tret la primera,	 de cinc carbasses consecutives.	 dio— ..:íes.:..
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in després d'innombrables i fra-	 Qu n aneu a pagar e ver_nut i el	 Quan al cap d'anys de cercar-lo in-

	

's intents podeuccol°locar la filla mosso us diu: — «Ja està pagat».	 útilment, trobeu un pis per menys de
setanta duros al mes.

!QU/ MNO HA VIA OE
O/.P CUAN L/J4 OgAPN/E

'uan us uonen un cap -,-cua per tots	 (,luan sortiu en les anotas de socie- 	 Però allò que més us engresca és as-quatre costats: 00100, o be 88888 o dad=, encara que sols siga amb un mo-	 sistir el propi enterrament... Ei[ Quan
01010...	 dest etc., etc.	 resulta que sols ha estat un somni.
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— Si fossin xais[
— Ai, quina alegria em faria veure'l

enfilar-se cel amunt, com una animeta!
— L'oncle fóra capaç de veure-ho...
— Podríem tirar-lo de cara a Vall»

verd!
— Però, al cel el veuria igualment!
— Ves si aniria a contemplar el cel!
— Em fa por! Demés ell em va dir

que eren molt perillosos!
— Ho devia dir perquè no els to-

quéssiml Deuen ésser tan bonics!
— Sí que ho deuen ésser... Però, i si

ens fan mal, com va dir l'oncle?
— Un home tan bo com l'oncle vols

que compri res que faci mal?
L'argument infantívo', tenia tot el

caire d'un dogma. No deien pel poble
que l'oncle Xinxó era la bondat perso-
nificada? Podia témer que cap cosa que
pervingués d'ell, fos causadora de mal?

—Ell ho ha dit per la por que
anéssim a cremar-los tots... Però jo dic

només un.
— Sí, és clar que potser ho ha fet

perquè no abuséssim...
— Hi hem d'anar! Hi hem d'anar!
— Tremolo de pensar que ho cone-

gui!
— I no ho coneixerà!
Volia i dolia en Blaiet. Li feia tant

goig com a sa germana, conèixer
de aprop els coets i els focs artificials.
Se n'havien fet una idea meravellosa.
Per ells, el coet havia d'encendre el
cel en colors com si hi sortís l'arc de
Sant Martí. I fins dins d'aquesta visió,
no pensaven que d'ésser cert el que
creien, per tot el poble ho havien de
veure. Si els homes no reflexionen, ho
faran els menuts?

En Blaiet, vençut pels predicaments
de la Rosalia, que estaven d'acord amb
els seus mateixos desigs, convingué en
tornar del bosc, si podien escapolir-se,
quan l'oncle fóra a fer migdiada, corre-
rien al Tossal de les Creus, per fer la
prova.

—Un, eh? Només un! —feia en
Blaiet, perquè el pecat de desobedièn-
cia — ell ja ho comprenia que feia un
pecat de desobediència — fos el més
xic possible. Quant més, tres Pare»
Nostres de penitència!

— Amb un ja n'hi haurà prou! — féu,
saltant d'alegria la menuda, enfal.lera»
da amb l'afany de saber quin bo dona-
ven els focs.

— De Pare-Nostre?
— No! De coet!
Poc pensava l'oncle Xinxó amb els

pensaments que animaven els seus ne-
bots. I així, havent dinat, va disposar-
se a trencar el son com de costum. Es
llevava tardot, però la digestió no sa-
bia fer-la sense un bon son.

Els nebots es sabien de memòria les
costums de l'oncle, i amb les seves cos-
tums comptaven per fer el seu fet.

En Blaiet 'i la Rosalia, eixiren de
casa, després de son pare. En els po»
bles no soler. tancar-se les portes, ni
ningú té no cura de la canalla. Aquesta
corre per tot, i com que basta gairebé
sempre un crit perquè responguin, per
lluny quq vagin, els infants poden anar
i venir amb tota llibertat.

Era tot justament un dijous, i no te-
nia en Blaiet que preocupar-se de l'es-
cola. Podia sortir impunement amb la
Rosalia.

1 com que podia fer-ho, ho va fer.
Camí del Tossal, que no deixa de fer
suar quelcom, anà avançant, sense
pressa, entretenint-se en la feineta
cruel d'empaitar sargantanes innocents
i llagostes saltadores.

La Rosalia anava serieta, dissimulant
aquella curiositat seva que havia estat
la que havia mogut en Blaiet a des-
obeir les ordres de l'oncle,

Poc a poc, entre rebolls i argelagues
anaren pujant vers les times del turó,
sense cap dificultat. En Blaiet i la Ro»
salia l'havien recorregut tantes vega-
des!

tši
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Al capciró, en una bauma, hi havia
els farcells de rodes i coets. La Rosa»
lía, encesa de galtes, arrevoltada, líen»
çà un crit d'admiració. La varietat de
colors que cobria els fulminants i els
explossius, Ii produí un efecte sorpre-
nent.

La noieta manifassejà les canyes, les
rodes amb la creu de fusta, els tubs re-
matats per un cucurullet i sentí un vi-
víssim desig de provar com feien
aquells enginys.

— Si en provéssim un!
En Blaiet, també frissava per fer una

prova, però va recordar el consell de
l'oncle de que no ho toqués pas, per-
què podria peuidre mal.

—I si prenguéssim mal?
— No ho voldrà Déu! — féu la Rosa-

lia, tota encuriosida.
— L'oncle, si ho sap s'enfadarà molt!
—No ho sabrà!
— No goso!
— Provem»hol Una canya d'aquestes

només!
Quin corcó la Rosalia, amb aquell

entestament de les criatures!
En Blaiet, començava a inclinar-se

francament del cantó de la desobedièn-
cia. Era tan temptadora la presència
d'aquells canonets relligats amb fil-
ferro, que prometien un davassall de
llum! Un temor el contingué encara:

—1 si resulta que n'engeguem un
dels de tro, i el soroll avisa l'oncle de
nostra malifeta? -

Amb la possibilitat del perill, la Ro-
salia, va sentir-se menys valenta.

— Vols dir que no els coneixeries?
— De què els he de conèixer, pobre
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(Continuació)
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de mí? Sé que n'hi ha de totes menes,
perquè l'oncle m'ho va dir... Però no
sé quins són els de tro.

— Potser els blaus!
— O potser els vermells!
— O els grocs[
— Espera! — observà en Blaiet, re-

menant els feixos de coets. — Aquí n'hi
ha uns que diuen de 110-rimes...

— Aquests! Aquests! Les llàgrimes
no fan soroll! — afegí la Rosalia, picant
de mans.

Poca fermesa tenia l'argument, però
la tafaneria d'en Blaiet, empesa per la
inconsciència xafardera de la Rosalia,
no tenia deturador... El minyó, d'un
manat de coets, en feu relliscar un...

Quina emoció en veure la canya te..
sa, el canonet de paper recargolat a la
punta, amb el ravet del fulminant es-
perant la flama abrusadora!

La flama! Què has dit, Clovis? Ni en
Blaiet ni la Rosalia se n'havien preocu-
pat de la manera de fer foc. Havien
pensat gairebé en tot, menys en què
necessitaven llumins i no cal dir que
ni l'un ni l'altre no tenien elements per
encendre una miserable pallofa.

Quan es donaren compte delseu oblit
]'aclaparament fou extraordinari. Es
guaitaren fixament germà i germana,
com si s'acusessin mútuament del seu
descuit, però com que totes les mira-
des juntes no haurien servit per pro-
vocar una espurneta, decebuts, les
mans a l'esquena, acotxada la testa,
davallaren del tossal, remugant, remu-
gant:

— Tu en tens la culpa! Per què no
agafaves llumins de la cuina?

— La culpa és teva! Que ja ho sa-
bies, perquè l'oncle t'ho havia dit, que
calien llumins per encendre els coets i
les rodes!

— Es que tu me n'has fet distreure
amb les teves impaciències) — botzine-
java en Blaiet.

— Si jo no sabia res del foc! — al.le-
gava, en defensa pròpia, la Rosalia.

— Tu vas començar a parlar de en-
gegar un coet!

—Tu!
—Tul
Un seguit de tus enèrgics semblava

amenaçar algun mastegot escaducer,
car els dos germans, estimant-se, esti'
mant-se, de tant en tant no sabien re-
primir l'instint animal d'apaivagar les
seves discòrdies a bufetades.

I Déu sap com hauria acabat encara
la trifulca, sense l'oncle Xinxó, que
feta la bacaina d'havent dinat, empro»
prenia el camí cap el Tossal.

— D'on veniu, menuts? De tafanejar?
— féu l'Esteve, posant quelcom de sor-
negueria en la pregunta.

En Blaiet i la Rosalia, varen tornar-
se vermells com un perdigot.

— No hem tocat res! No em tocat
res! — protestaren a la vegada els dos
germans, com si els donessin corda.

L'oncle Xinxó, tingué que fer un es-
forç per no posar-se a riure.

— Pobres de vosaltres! Si quan arri-
bi a la bauma, veig que heu remenat
cap paquet, ai de tu, Blaiet, que ets el
més gran, i per tant, el més pecador!

— No, no! Nosaltres no hem tocat
res! Potser algú altre ho hagi tocat,
però nosaltres, no[

— Ja em sembla que dieu mentida.
Us ho conec amb la punta del nas...

En Blaiet i la Rosalia.varen contem..
piar-se la punta d'aquell manyoguet
de carn com una ametlleta que els
naixia ran deis ulls. El tenien com de
costum, però els semblà que negrejava
quelcom; i més quan l'oncle sostingué:

— Veieu? El nas se us torna negre
com el carbó! Es que em dieu mentida!

Protestaren els dos menuts, però
l'oncle els coneixia prou i massa per
saber fins a quin punt podia creure en
aquelles negatives.

— Es inútil que negueu... Us ho es-
tic llegint en els ulls!... Tu no saps
Blaiet, que els ulls son el mirall del
pensament? A través d'ell, jo llegeixo
ben clar, que heu anat a la bauma i
que haveu regirat tots els paquets de
focs artificials!

Quina vergonya en Blaiet i la Rosa-
lia! I quin home era l'oncle que tan be
sabia llegir en els ulls deis altres! E s
ulls! Quina gràcia del Senyor més sob-
til i fina, per virtut de la qual ens és
permès copsar totes les belleses de la
terra, i quina pena, tenir-los tancats
per un sempre més i no poder disfru-
tar de la riquesa deis colors, tan prin.
cipals en l'alegria del món, que fins el
Senyor ha volgut que fossin en l'arc
de Sant Martí i darrera la pluja com
una promesa de llum!

Llàstima que fossin tan transparents,
que deixessin veure totes les coses més
amagades, com aquella tafaneria dels
dos germans, en el fons de la bauma i
en plena solitud[

En Blaiet, si no hagués tingut aque-
lla por instintiva vers la ceguera hauria
blasmat d'uns ulls tan xerraires, que
no sabien callar a l'oncle les coses que
havien vist!

L'oncle Xinxó era destre en facècies
per infants:

— Tot! Tot! Us ho llegeixo tot! Que
heu examinat els coets, que els heu
potinejat, carressajant-los d'una banda
a l'altra, que heu volgut veure com eren
fets! No us escarrasseu dient -me que
no... Veiam, tu, Rosalia... Obre els
ulls bé: veus? Encara hi bailen a les
ninetes una colla de coets entremes-
clats. I tu, bordegassot, vinc... Apa,

^O'	 A

obre els ulls... Que et creus que per-
què els tinguis tancats, jo m'estaré de
llegir Igual! Igual[ No veus que le.,
parpelles són fetes d'un tel de carn, tan
prim que hi passa la Llum?

En Blaiet, convençut, obrí els ulls.
—El que deia[ Tens dues rodes

atravessades a la nineta i una pluja de
llàgrimes que es desfan!

Ah, murri, més que murri de l'oncle
Xinxó, que prou que ho veia que les
llàgrimes eren de debò, i que en Blaiet
estava més repenedit de la seva gesta
fracassada, que una Magdalena!

(Continuarà)
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Cal trobar en aquestes banderoles

ENDEVINALLA

4	 r

Tenint en compte aquests dibuixos
cal trobar tres cognoms catalans.

Abraham Lincoln mentre fou infant
tingué de lluitar contínuament contra
la pobresa, la falta d'instrucció i de
mitjans de subsistència. Un cop fou
advocat, necessità molta audàcia per
unir la seva sort a la del partit més
dèbil en política, arriscant així la seva
incipient reputació. Mercès al sublim
valor moral que posseí, pogué donar
la cara a l'hostilitat dels seus adversa-
ris i resistir una sèrie interminable de
contrarietats per a decretar finalment
l'emancipació dels esclaus i sostenir
en els seus llocs a Grant i Stanton,
contra la cridòria de gran nombre de
políiics i periodistes.

Mai defugí Lincoln la defensa d'una
causa, per impopular que fos, mentre
ell la creiés justa. En l'època que a un
advocat Ii costava el pa la defensa
d'un esclau fugitiu, a la qual molts lle-
trats renunciaven, Lincoln defensava
els desvalguts sempre que se li pre»
sentava l'ocasió. La gent deia als fu»
gitius freturosos de protecció:

— Aneu a trobar Lincoln que és el
defensor de totes les causes justes.

Clemenceau, que com hom sap, ha-
via estat metge, no s'hi mirava gaire
per rifar-se els seus compares.

Un dia trobà per una carretera de
Vendée, un metge jove amb l'escope-
ta a l'espatlla.

— On aneu jove amb aquest instru»
ment?

— A veure un malalt, senyor presi'
dent.

— Que teniu por que no li donin
les medicines?

El jove doctor no ha perdonat al Ti'
gre la seva innocent mossegada.

FULLS D'ENCICLOPEDIA

Es obvi que us partem de la sucre»
ra. Tots sabeu prou el que és. El que
no sabeu moltes vegades, és on està
amagada. A dins de la sucrera, gene-
ralment hi ha sucre. Quan no n'hi ha,
és senyal que s'ha acabat. El sucre
que pot contenir la sucrera és de dife'
rents menes. N'hi ha de fi com sèmo-
la i altre concentrat en cubitos com el
caldoMaggi. El sucre en cubitos o siga
el de terrós, té l'aventatge que us
el podeu endur a la butxaca sense por
que se us escampi, però en canvi, té
l'inconvenient que si la mamà vigi-
la i compta els terrossos es fa més di-
fícil la sostracció. La sucrera general-
ment, apareix a la taula en el precís
moment que se'n té de fer ús oficial.
En les cases de nens llaminers, que és
tant com dir a totes les cases, la mamà
vigila sempre de cua d'ull la sucrera i
en controla minuciosament les sostrac'
cions. En una casa de llaminers on la
mamà no mira la sucrera tancant-la
fermament després de l'ús oficial, es
probable que els nens tinguin cucs i
és fàcil que aquests cucs no siguen
de seda.

SALOM6NIC

Diògenes caigué en mans de pira-
tes i fou venut per esclau; però el seu
amo el restituí a la llibertat i li confià
la vigilància de la seva casa i l'edu'
cació dels seus fills.

Diògenes avorria les riqueses i la
ostentació i vivia satisfet i content din»
tre d'una bóta, on anà a veure'l Ale-
xandre el Magne mogut per la curiosi'
tat.

— Què desitges de mi?
— Que no em treieu el sol.
L'insigne conqueridor llavors ex»

clamà:
— Si no fos Alexandre, voldria

ésser Diògenes.

Per a ésser feliç, cal ésser bo.
O. S. MARDEN

dos adagis catalans. Aviat el ]legidor
desxifrarà ço que diuen aquestes Ile'	 JEROFLIFIC
tres que encar que semblen xineses
són d'un xinès molt convencional.

No és digne de saborejar la mel,
qui esquiva el rusc per por del fibló de
les abelles.

No és valent qui no té por, perquè
això seria estúpid i irracional, sinó el
que amb noblesa d'ànima venç la por
i ardidament dóna la cara al perill que
per naturalesa esquivaria.

SHAK?SPEARE

N.° 233 — Jesús Coma	 N.° 234 —Flora Dalmau
	

N.° 235 — Magí Valls	 N.° 236 — Lluís Ribera
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Rodolins incomplets
	

El ball de la trencadissa

D. Pep amb molta afició

MELMELADA DE POMA

Veureu com si la feu amb una mica
de cura, us sortirà una melmelada que
us en llepareu els dits.

No totes les pomes serveixen per fer
la melmelada; s'han d'escollir que si-
guin fines, dures i una mica agres.

Es pelen es parteixenen quatretros..
sos i es treuen els pinyols. En un pot
que ja hi tindreu aigua freda, junt amb
el suc d'una llimona, hi tireu els tros.
sos de poma. Després d'una estona,
es van treient eis trossos i s'escorren i
es van fent tallets que quedin del gruix
d'una pesseta, així anirà millor per
coure'ls.

Es posen els talls en una cassola al

UN PROBLEMA DE FÍSICA

Veus ací un problema fàcil de resol-
dre pels nois que coneixen física, però
que no lograran solucionar, a menys

G

que no l'hagin vist fer, els que no n'hsn
estudiat, consisteix en fer una colum-
na de deu fitxes de joc de dames i

Toca un vals tan cargolat

foc sense gens d'aigua i es va remenant
ben seguit perquè no es cremi ni s'a-
gafi. Quan ja gairebé són cuits, s'hi
tira una lliura de sucre per cada dues

Coc

pomes, si és que es vol conservar la
melmelada, si es vol menjar tot se-
guit, amb mitja lliura n'hi haurà prou.

Abans de menjar-la hi tirareu una
barreta de canyella traient-la tot se-
guit perquè no agafi massa gust.

TALLARETA

treure'n una sense tocar-la amb les
mans ni desfer la columna.

Per solucionar el problema, cal dis-
parar sobre la columna una altra fitxa
en la forma que indica la figura ad-
junta.

Molts homes que es tenen per lliu-
res, viuen avui més esclavitzats que els
negres abans de l'abolició, perquè són
esclaus de supersticioses aprensions
que els mantenen en continuat recel
d'estar malalts i temen més una co-
rrent d'aire o un refredament de peus
que el que l'esclau hagués pogut témer
el seu amo.

1 tanta bellugadissa

Un grec i un egipcià caminaven tot
discutint sobre quina era més o menys
aventada de les civilitzacions de llurs
avantpassats.

— Escolteu, diu el grec, fa pocs
mesos tot furgant, furgant en unes ex-
cavacions prop d'Atenes, hom trobà
a cinc metres de fondària, un fil de
coure estès entre dos edificis: això de-
mostra perfectament que els meus
avantpassats coneixeren el telègraf.

— Oh! jo us puc explicar encara
més, féu l'altre: pels voltants d'Alexan-
drfa, mentre s'estaven fent els dar-
rers treballs arqueològics, hom ha re-
mogut la terra fins a vint metres de
profunditat i no han trobat rei, ço que .
demostra que els meus avantpassats
ja coneixien la telegrafia sense fils.

Solucions al número passat
Jeroglific: Les campanes de la Ca-

tedral.
Jeroglífic: Enemic.
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	 VIROLET

E N PERET
(Continuació)	 Text i dibuixos per LOLA ANGLADA

En arribar a la muntanya més florida, el Cavallet exclamà:
— Arnic Peret, t'adve rteixo que ens caldrà vèncer tres obstacles. En finir el camí per

aquestes muntanyes florides, ens trobarem en el Bosc dels Romanins i veuràs el gran Rusc

on vint milions d'abelles treballen. Si vols seguir el camí meravellós ens caldrà apresar Ies
abelles-guardianes i passar niadvertits per les esclaves que ens matarien a picades. -

Si el teu daler és de seguir el camí, ens haurem de batre amb el Drac que guarda la porta
del Castell emmarletat del Pare Gegantàs. Hom diu que és precís tirar una pedra certera
a l'ull dret del Drac terrible perquè les portes del Castell se'ns obrin franques, i_si aconse-
guim vèncer el Pare Gegantàs, ens trobarem de nou al camí que ha de conduir-nos al País
dels Nans que són uns homenets malignes.

En Peret lluny d'espantar-se davant de la relació del Cavallet, somreia i esperava amb

delit les peripècies que el Carbassonet li prometia, i què ell creia exagerades. En traves-
sar la darrera muntanya florida en Tom exclamà ple d'alegria:

— Ja som al Bosc dels Romanins!... Jo en sento la flairat... I alçava el morret, ensu-
mant l'oreig perfumat.

Efectivament, el Cavallet s'aturava a la mateixa tanca del jardí dels Romanins. -- Amics

1`' ^ s	 ^	 1 , .1 v__fr	 -	 r-1_ 4
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— exclamà — és necessari apresar les abelles-porteres i el pas se'ns oferirà franc i hau-
rem vençut el primer obstacle.

En Peret no respongué. Estava abstret per la bellesa de dues abelletes que eixiren d'u-

na mata de Rornaní. Elsseusabillaments eren d'or i delseu cos elegant es desprenia un agra

dable perfum de mel. En Peret, com el més galan dels cavallers, féu una afectuosa reverència.

— Senyores — digué — no cregueu pas que cap intenció maligna hagí guiat els nos-
tres passos vers aquí. Jo sóc En Peret que ve de les terres catalanes i va en cerca de països

de meravella i d'encant, per viure els contes que m'ha contat la mare.

	

Jo us prec se-	 conduir-vos al Castell del
nyores, deixeu-nos el 	 Gegantàs. I si voleu repo-
pas lliure per aquest	 ; 1	 : ,	 sar de les fadigues del viat-
vostre jardí perfumat, 1 111	 ge entreu al Rusc on se us

pxensdgimim a ca'1^, 	 I 	 servirà un plat de mel dol-

Pare Gegantàs que^^^\\	 %^^^/ ça i perfumada.
volem saludar. 	 —Mercès, senyora. El

	

L'Abelleta major	 !j camí és llarg i volem trucar
amb un somriure co- =	 al Castell del Gegantàs
quet contestà:	 =	 abans que el sol vagi a la

	

— No sabria pas	 posta.
negar l'entrada a ca- %1	 No cal dir com el bèl-
sa nostra d'un joven-. ^^	 3^ 	 i// lic Cavallet aprengué bé la
cel tan encantador./ 	 que En Peret senzilla-

Travesseu elBosc dels	 M E. L).	 ment i sense malícia va do-
Romanins i trobareu	 ^ 	 nar-li.
la porta al peu mateix	 - 	 .0 	 N	 (Continuarà)
¡del camí que ha de
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