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SUPLEMENT IL LUST RAT D'LN PATUFET

ELS ÂV N ÇOS DE L'ESCULTURA
per FARRELL

— Per sé escultor emiment 	 — Res de fangar, desgracian[
Tinc un nou proced'ment.	 Això ja és molt antiquat.
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- Veus,a dins d'aquests prestatges
Li ha el secret de mes imatges.

— Ma rapidesa és sens mida.	 - Ara un coll, ara una Loca.	 -	 >, uns ulls, una orella.
Noi, porta un bust de seguida.	 De mica en mica es col loca. 	 e

	
una meravella.
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— Ara el. cabell arrissat	 — Què tal mon procediment?
i l'estàtua s'ha acabat. 	 —.Es bestial certament[
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Text d'en JOAQUIM FECIT	 (Continuació)

	
Dibuixos d'en MIRET

pogué valdre's sots l'efecte del narcò-
tic. Nilàs acudí prest per matar 1'ofi-
di, però no fou prou amatent per
evitar que, alhora, ferís a Mr. Grey.
Dissortadament, l'expedició comença

-da amb tanta il • lusió, prengué un
caient dramàtic, perquè abans de la
nit Mr. Grey i Graip havien mort. En
Rafel i en Quimet s'espantaren, i Nilàs
també perquè comprengué que havia
anat massa enllà. Però passada la do-
lorosa impressió, s'hagué de reorja-

Els rinoceronts no haurien pas atacat,
però amb els crits i soroll que els ex-
pedicionaris feien per enardir els bous
perquè es decidissin a desencallar,
avalotaren els rinoceronts, i aquests,
amb el geniot que gasten, quan s'en-
faden ho fan anar tot en orris. De ma-
nera que quan aparegueren els rino-
ceronts s'apoderà el pànic dels negres
i dels blancs, eis quals fugiren en to-
tes direccions,

trastets. Proveïren d'aigua (cinc can-
timplores plenes), i amb conserves,
mantes, municions, armes, conyac i
botiquí i mistos, semblaven anar ben
equipats.

Els negres no estaven d'acord en
seguir la ruta indicada pels blancs, i
dos d'ells preferiren provar la sort pel
seu compte. No sabem què va ésser
d'ells. L'expedició seguí la tàctica de
descansar de dies per caminar de nits.
Menjaren bé i descansaren per acu'

nilzar la comitiva per tornar, ja que
Quimet i Rafel renunciaren a passar
endavant i desistiren de la gran ca-
cera.

Però el cas era que Nilàs tenia en-
veje de Graip, però posat ara a subs-
titur-lo, no sabia per on tirar. Tota la
nit (aprofitaven la nit per les marxes)
viatjaren en ruta equivocada. — Per
aquí em sembla que no hi hem pas
pas-at — deia en Jaumet a en Nilàs.
I aquest que prou ho veia que no ana-

Els bous, encastats al fang, sucum-
biren tots. Dos negres, en tirar-se a
I'aigue, foren devorats pels caimans,
i en Rafel s'hagué de defensar a trets
d'un rinoceront que l'empaitava. En
Quimet matà, després de disparar un
grapat de trets des de dalt d'una car

-reta, un dels rinoceronts.
Desanimats Quimet i Rafel, veient

que com més anaven les coses més
s'enpastifaven, resolgueren, mal per

mular forces per emprendre l'atzarós
camí. Acabat el sopar, quan la lluna
aparegué, Quimet i Rafel, impressio-
nats, caigueren de genolls i resaren
fervorosament, amb el pensament en
els seus pares i en Déu. Començà la
ruta en el silenci imposant de la nit;
tots amb el cap cot pensant en quin
nou desastre els esperava... A les tres
hores de caminar silenciosament ja en
ple desert, saturaren a beure un xic
d'aigua. A les set del matí, el sol ja

ven bé, s'excusava dient que era un
camí més curt, pensant que a un lloc
o altre anirien a parar.

I on anaren a parar fou a un fangar
on les carretes i els bous hi que-
daren encastats, i com més feien per a
treure'ls, més s'enfangaven. Precisa-
ment era aquell un lloc freqüentat per
rinoceronts, ja que aquests animals
sols es troben en el curs i vores dels
rius, on poden abeurar-se, const:tuint
el bany un dels seus majors ideals.

mal, dirigir ells l'expedició, i valent-se
de la brúixola i dels mapes que duien,
marcaren la direcció a seguir. Com
que ja havien de renunciar a què els
bous els duguessin el fato, feren uns
quants farcells en forma de motxilla,
on hi encabiren el més imprescindible.

Els negres, més resistents i acostu-
mats a aquelles caminades i a aquell
clama, duien un gran pes, mentre que
els nostres amiguets sols dirien quatre

picava tant que fou precís recollir-se
a l'ombra d'un marge, on menjareq,
algunes conserves i beveren amb
prudència aigua, la qual calia ben ad-
ministrar.I dormiren d'un son tranquil
i reparador. A la caiguda de la tarda
reemprengueren la ruta; ja endinsats
en el desert desapareixia tot vestigi
de vida, sols algun estruç de tant en
tant... algun rèptil... però el que mai
no faltava eren les mosques, que acom-
panyen l'home a tot arreu.

(Continuarà)



VIROLET
	

N ti rn, CCXLVII — P, 307

MISCEL•LÅNIA
Dibuixos d'En CORNET

BON SISTEMA

En u hostal posaren a taula un
pollastre no gaire gros, i el que repar-
tia, en posar-se a tallar-lo, exclamà:

— Fa vuit dies s'hauria pogut men»
jar aquest pollastre)

El demés creieren que volia dir que
era passat i demanaren truites o pernil
per substituir-lo. Mentrestant l'home,

veient que ningú en volia, es posà tot
el pollastre i se l'anava menjant.

— No heu dit que era passat? — li
demanà un veí de taula. — Doncs per-
què us el mengeu?

— Jo he dit que era passat? No se-
nyor, no!

— Bé heu dit que s'hauria pogut
menjar vuit dies abans.

— I és veritat. S'hauria pogut men-
jar vuit dies abans, però no s'ha men-
jet fins avuir

DISPENSI...

Carta d'un sastre al seu client:
<Molt pocavergonya: Li previnc,

idiota, que si no em paga aviat el ves-
tit que fa deu mesos que em deu li cla-
varé pels... nassos una citació judicial
i anirà a la presó per estafa, pillo, in-
decent i lladre.

>De vostè S. S., Joan Tisora.
'Post data: Dispensi que li hagi es-

crit amb llapis.»

ENTRE PINTORS

— Noi! Els models em costen molt
cars. Ara mateix, tinc una gitana i un

torero que cm costen dos duros l'hora.
— Doncs jo en lloc de pagar els

models me'ls menjo.
— Caram! Ets antropòfag?
— No, pintor de natura morta.

BONA EXCUSA

Un llaurador, en arribar al seu hort,
troba dalt d'unarbre un xicot, aparent'.
ment amb les butxaques i l'estómac
del tot plens de peres, i al peu de l'ar-
bre el gos guardià lladrant dret contra
el tronc i provant d'atrapar-lo.

— Què fas aquí dalt, pillastre? —
cridà el pagès, enutjat.

— Veurà—contestà el xicot;—miri,
dispensi, estava ensenyant al seu gos
a tenir-se dret sobre les potes de da-
rrera.

UNA PILOTA QUE COU

— Què tens, maco? Per què plores?
— Es que he jugat a pilota amb una

ceba.

LÓGICA

El metge prescriví al senyor Mas-
sagràs una dieta molt rígida per tal de
curar-li l'obesitat i la diabetes que el
sotjava.

El senyor Massagràs, en veure que
havia de menar tan poc, exclamà, in-
dignat:

— Sàpiga i entengui, senyor doc-
tor, que no estic disposat a morir-me
de gana sols per viure uns quants anys
més!

A TORNA JORNALS

El bromista i Yavar entraren junts
a dinar a la fonda.

Quan els portaren l'escudella, el
bromista exclamà:

— Vinga, fes de mamà, serveix el
dinar.

Tothom va riure de l'acudit, i l'avar
féu també una rialleta de conill.

Però en acabar el menjar li tornà
la pilota, alçant-se i dient:

— Vinga, fes de papà, paga el di»
nar.

EL PERILL MÉDIC

Una senyora trobà el Dr. Matesanx,
en una reunió i immediatament es di-
rigí vers ell nmb aquesta pregunta:

— Doctor, he sentit dir que vostè
visitava la meya amiga, la senyora Ric
de Poch. Digui'm, com età de la dia

-betes?
— Ja l'ha passat. Ja no la visito,

ara — respongué el doctor.
—Ah! així ja està fora de perill, oi?

por En GUILLEM D'OLORÓ

CO_'.SEQÜENCIA

En Pere Volart, xofer de parada, es
cansà de ratlla groja i de Libre i de-
cidí viure gramaticalment, o sigui sin-
taxis. I per oblidar d'una vegada que
al món hi hagués automòbils es va po-

ser de mosso en una masia de munta-
nya en un lloc on no sabien què cosa
és una carretera i tot el transport ha-
via de fer-se amb matxos.

Però al cap de dos dies, en Pere
Volant ingressava a l'hospital de Ri-
poll amb el cap fracturat per una
guitza.

La mula s'havia negat a caminar, i
el molt... xofer, s'haviaficat a sota per
inspeccionar la pannel...

LA PROVA

— Maleïda navalla! — exclamà el
pobre home, rebotent-la per terra des-
prés d'haver inútilment intentat afai-
tar-se i havent sols lograt omplir-se

i

1
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de talls. — Maleïda navaÏlal no talla
gens!

— Que no talla! — respongué la
seva dona. —Ben bé que tallava aquest
metí que l'he fet servir per fer punta
el llapis. Que potser tens tu el pèl més
dur que ïa fusta?
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LA VAQUETA BRUNA
(Contin uac. ó'

Aleshores na Natatxa s'assegué al
llora de la Vaqueta Bruna, i tantost hi
estigué asseguda començà a enxiquir

-se de mica en mica, i quan fou tan pe-
tita com el dit xic de la mà, es ficà per
l'orella dreta de la Vaqueta i eixí per
l'esquerra, menjada, beguda, rentada,
polida i amb un vestit de princesa tot
brodat d'or i plata i tot irisat de bri.
Ilants i pedreria de tota mena i color;
i de mica en mica recobrà sa forma
primera. Així va passar tota la diada,
i en ésser vespre tornà a asseure's al
damunt del llom de la Vaqueta i tornà
a enxiquir-se de m ce en mica, de
mica en mica fins que es tornà petita
com el dit xic de la mà, i aleshores es
ficá per l'orella dreta de la Vaqueta
i n'eixí per l'esquerra vestida amb els
vells vestits que li havia donat sa ma.
drastra, i de mica en mica recobrà al-
tra vegada sa forma normal i. empren-
gué el camí de retorn al palau de son
pare; deixà la Vaqueta a l'estable i el
rosegó de pa el deixà al calaix de la
taula.

La madrastra va pensar: cQuè deu
haver menjat, que veig que torna el
rosegó de pa?», i va decidir vigilar- .
la. El dia següent la Tsarevna Iaguitx-
nó tornà a cridar na Natatxa, li donà
el vestit vell i brut i estripat i el rose-
gó de pa, i li digué:

— Té, Natatxa: Aquí tens el dinar
i vés-ten a pasturar la Vaqueta Bruna.
Avui t'acompanyarà ta germana gran.

La bona Natatxa se'n va anar a l'es-
tablia a cercar la Vaqueta, i la Tse-
revna Iaguitxnó, mentrestant digué a
sa filia major, la que només tenia un
ull al mig del front:

— Filla meva: Vigila bé tot el que
farà la Natatxa; tot el que menjarà i
tot el que beurà, car m'intriga molt
veure que torna assaciada sense haver
menjat ni una mossegada del rosegó
de pa que li dono.

Les dues germanastres emprengue-
ren el camí del prat on pasturava la
Vaqueta, i un cop hi foren arribades,
la Natatxa digué a sa germanastra:

— Vine, germanastra, vins: Asseu
-te al meu costat. Oi, que estàs canse-

date? Vine, vinc; apoia ton cap a la
meva faldeta que et pentinaré.

La germanastra es va ajeure al seu
costat i apoià son cap a la falda, tal
com li deia la Natatxa. Aleshores
aquesta li féu:

—No miris, germaneta; tanca
aquest ullet tan dolç; dorm, germane-
ta estimada, dorm...

I la germanastra de l'ull al mig
del front es quedà ben adormida. •Ales-
hores, na Natatxa féu el mateix del
dia abans: Entrà per una orella de la
Vaqueta Bruna i eixí per l'altra, ben
menjada, beguda, rentada, polida i
amb un riquíssim vestit, més esplèn-
did encara que el de l'altra vegada, i
així va passar tot el dia guardant la
Vaqueta.

Quan començà a ésser vespre, la
Natatxa tornà a fer l'operació del dia
abans, i un cop vestida de vell, des-
pertà sa germanastra:

— Corre, germaneta, que ja es ves-
pre i hora de tornar a casa.

La germanastra de l'ull al mig del
front es despertà, i de seguida pensà:
Quina llàstima! He dormit tot el dia

i no he pogut veure resi Ara no sabré
què dir a ma mare quan em pregun-
tarà què és el que he vistl>

Quan arribaren a casa, la Tsarevna
Iaguitxnó preguntà a sa filla:

— Què és el que ha menjat i begut
la Natatxa?

— Mare, jo no he vist que mengés
res! — respongué la filla gran.

Na Iaguitxnó s'enrabià mostíssim
i renyà molt fort a la noia, i el dia se-
giient va enviar a fer companyia a la
Natatxa, sa filla segona, la que tenia
dos ulls com cal.

— Filla meva: Vigila bé el que men-
jarà i beurà durant el dia ta germa-
nastra.

Quan foren arribades al camp, la
Natatxa es va asseure a terra i digué
a sa germanastra segona, la que tenia
dos ulls:
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cap a la falda de la Natatxa, ella li
digué:

— Clou, germaneta, clou un ullet...;
així: Ara clou l'altre ben dolçament i
dorm, germaneta estimada, dorm...

La germanastra va cloure tots dos
ulls i va dormir tot el sant dia; així no
pogué veure el que feia la Natatxa, ni
el que menjava i bevia, ni res.

Sa mare s'enrabià molt i l'endemà
va enviar-hi la més petita, la que tenia
tres ulls.

— Vigila bé el que menjarà i beurà
na Natatxa Tsarevna, i m'ho contaràs
en tornar — digué a la seva filla na
Iaguitxnó.

Varen arribar a la prada les dues
germanastres, per pasturar la Vaqueta
Bruna, i la Natatxa li digué a la ger-
manastra dels tres ulls:

— Vino, germaneta, vinc: Vols que
et pentini i et faci les trenetesz

— Ai, sí, germaneta Natotxka (2),
fes-me-lesl

— Doncs asseu-te aquí al meu cos-
tat i apoia ton capet a la meva falda...

I quan la germanastra dels tres ulls
estigué en aquesta positura, Natatxa
Tsarevna li digué les paraules de sem»,
pre:

— Clou, germaneta, clou un ullet...;
així: Ara clou l'altre ben dolçament i
dorm; dorm, germaneta estimada...
dorm...

Però oblidà l'altre ull que tenia al
mig del front i així només dormia amb
dos ulls i amb l'altre vigilava tot el
que na Natatxa Tsarevna feia. Ella,
tota confiada, entrà per l'orella esque»
rra de la Vaqueta i n'eixí per la dreta,
ben menjada, beguda, rentada, polida

(2) Altre diminutiu de Natàlia.

i amb aquells vestits tots irisats de
brillants i pedres precioses de totes
menes i colors i tots brodats d'or i
plata i sedería.

Quan el sol s'amagà, na Natatxa
tornà a canviar ses vestidures i des-
vetllà la germanastra dels tres ulls:

— Cuita, germaneta, que ja és ves-
pre i hora de tornar a casa.

Quan arribaren a casa, la Natatxa
tornà el rosegonet de pa al calaix.

— Què és el que ha menjat i begut

>N

la Natatxa? — preguntà la Tsarevna
Iaguitxnó a sa fila la dels tres ulls.

La filla va explicar a sa mare tot el
que havia vist. Aleshores aquesta cri-
dà el cuiner i li donà ordre de matar
la vaca immediatament. El cuiner, és
clar, va compUr l'ordre tot seguit.
Quan na Natatxa se n'adonà va anar
plorant al cuiner, i li demanà:

-- Bon avi, dóna m, almenys, la
cua de la Vaqueta Bruna perquè en
tingui un record!

El bon vell no li va poder negar i
ella va agafar la cua, se'n va anar al
jardí i le va plantar a terra el mateix
que si fos una planta. Al cap de pocs
dies ja havia crescut i c'hav'a tornat
un arbre frondosíssim que aviat es ca»
rregà d'una fruita desconeguda que
perfumava totes aquelles contrades
fins cent llegües a la rodona.

El fill gran del Tsar del país veí
anava de cacera i percebé aquell per-
fum màgic; va anar seguint el rastre
d'aquella olor, i féu cap al jardí del
Tsar, pare de la Natatxa. De seguit el
feren entrar al palau, l'obsequiaren en
gran manera, i en preguntar-li quin
era l'objecte de la seva visita, ell ex-
plicà que era aquell perfum màgic el
que l'havia atret i que desitjava conèi»
xer-ne l'origen.

Li varen explicar que al jardí havia
nascut un arbre misteriós que ningú
sabia conèixer de quina mena era, el
qual feia uns fruits extravagants que
perfumaven d'aquella faisó tan extra-
ordinària. Aleshores el feren guaitar
per un finestral, i el príncep pogué
veure l'arbre màgic. I vet aquí que,
mentre l'estaven contemplant veieren
com arribaven volant uns. ocells es-
tranys que es deturaren a dalt de
l'arbre i feren caure aquells fruits per»
fumadors.

. La Tsarevna laguitxnó, per fer-se
ben veure del Tsarevitx veí, cridà les
seves tres filles, i els digué:

— Veniu, filetes; porteu un ciste-
llet que anirem a recollir les fruites
per obsequiar el nostre hoste august.

(Continuarà)
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i amb una pell de lleó
8ïsfressat l'omple de p6.

Oblidant sa valentia
fuig més ràpid que un tramvia.
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Mahomet amb fruició
vol atipar»se, però

un lleó autèntic Ii surt
que s'aprofita del furt.

(De Pierrot, París)
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FAULES D'ISOP

XIX— La cérvola i el cep
Una cérvola, fugint dels caçadors,

s'amagà sota un cep. Havent aquells
passat enllanet, la cérvola es cregué
segura i es posà a menjar pàmpols.
Els caçadors, girant .-se, veieren el fu-
llam que es removia, i coneixent que
algun animal s'hi amagava, amb llurs
fletxes mataren la cérvola. Morint
aquesta, deia: Just càstig pateixo, car
calia no fer mal ama protectora.

Moralitat: La faula demostra que
-els que fan mal a llurs benefactors

són castigats per Déu.

HUMOR D'ALTRE TEMPS

Parlant de deutes ahir
em deia l'amic Vancelis:
— Jo mai pago comptes. vells.
— I els nous? — Els deixo envellir.

J. CARCASSO

Aquí descansa en Rupert,
mentider a dret i a tort.
Ara el pobre home ja és mort.
Si ho ha dit ell, no és pas cert.

P. BuxYECAS

Dia que les aigües de Ribes
salen fer venir la gana...
Quant més valdria una font
que fes venir la vianda[

«EL SAraaceNcD

Un veí del meu carrer
fa temps que a la presó està.
perquè el varen atrapa
robant a un xocolater;
i ara, quan conta el per què
l'agafaren, ho relata,
dient: — Per una patarata
m'han posat en un conflicte;
com si fos algun delicte
que un hom prengui xocolata!

E. ESTORCC

— Peret, sembles un malalt,
que potsé et deixes la barba?
— No, el que em deixo fa temps
és el ral a la butxaca.

M. BUSQUETS

MOTS CREUATS

Horizontal: 1 Boires. 6 E.>criptoc
fantàstic. 9 Vents. 10 Poble. agregat a
Barcelona. 11 Camí. 12 No car. 13
Afirmació. 14 As. 15 Dona de Lamec.
17 Moro granadí. 20 Abreviació de
Associació Nacional. 21 As. 23 Nom
de dona. 25 Onada. 27 Abreviació de
Touring Club. 28 Poble caldeu. 30
Nom de dona. 32 Cadira reial. 34 Fi-
nal de medieval. 35 De xocolata. 36
Comparació. 37 El que no són versos.

Vertical: 1 Taula de begudes. 2 Co-
rrents d'aigua. 3 Cognom castellà. 4
Marca de magnetos. 5 Del verb ésser.
6 Tros de parallamps. 7 Ona. 8 Po-
blet del Cadí. 10 Que té salut. 12 Pro.

.fete. 14 Pedra preciosa. 16 Nom alarb.
18 Article.. 19 Verb anar (antiquat).
22 Del verb anar. 24 Aires suaus. 26
Vall pirenenea.. 29 R ir provençal. 31
Final de pernil. 32 Soroll Tempestuós.
33 A la cara. 35 Començ de principi.

XARADA

Una dos és un metall
que es treballa, a caps de mall,
dues tres també és molt dú,.
i tres quatre en l'ús comú
vol di el mateix que tota!;
tres u és beguda ideal
per a fer la digestió,
tres dos vehícol molt bo
per viatjar lentament,
i tot, vehícol rabent.

NOVES I COMENTARIS

Diuen els metges que les fruites
fresques són preferibles a les de con-
serva. Però tots ens estimem• més el
raïm embotellat.

El cotxe de morts sers aviat subs'
tituït per l'automòbil. Morts damunt i
morts dessota.

A Noca-York foren llençades dos-
centes mil bótes de whisky al mar. Els
banys es varen veure molt concorre

-guts.

Un botànic anuncia pel proper oc
-tubre abundància de bolets. Si s'equi-.

voca, li donarem castanyes.

VAGA DE VOCALS

C.m cr.d.n .q..sts m.l..ts:
p.r. m.l 11.mp .m p.rt..x.
s. q..n c.nf.ts r.p.rt..x.
n. s.'n ll.p.n t.ts .ls d.ts.

Si tothom tingués tanta por a la ig.
norància com a la pobresa, tal vegada
en el món no hi hauria ni pobres ni
ignorants..

JEROGLIFIC COMPRIMIT

Terra
Anar x

Solucions al número passat
Xarada:

Mediterrani.

Mots creuats:

Oran eoIeurs d'ombres x1nes ues
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L'HOSTAL DE	 LA. PEINA
Canço popular (Acabament) Ninots D'IVORI

V

l

— Aquell braç de criatura	 — A la gerra de l'oli
	

Agafa el braç de criatura
si m'el volguessiu dar. 	 el podries tirar.	 i també la destral.
— Jo prou te'l donaria
	

La mossa «es traïdora	 — Per ón te'l donaria?
més no el puc apagar.	 a l'aigua el va tirar.	 per enlloc no pot passar.

— Pel forat de la portó	 Pensant que li daria	 Amb la sang de les venes
per allà on passa el gat.	 el seu Ii va tallar,	 les mans em vull rentar
en passa el braç el lladre	 Ja et ben juro mossa	 i amb ta cabellera
Ii dona cop de destral.	 que me l'has de pagar.	 me les vull eixugar.

-- Hostaler de la Peira	 que t'ha salvat la vida
te'n pots ben recordar	 i l'Hostal de robar
a la teva criada	 dels tres fills que tens
la pots ben estimar,	 l'hereu li pots donar.
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