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tn Peret aquella nit no podia prendre el son. La se-	 — Fill meu — Ii advertí la seva mare — hem tingut l'anya-ea mare no podia comprar-]i un vestit nou per la Fes- da molt dolenta. No pensis en el trajo nou que no podràs	ta Major, ni unes sabates, i això el tenia molt apesarat. 	 estrenar, sinó en aquells pobrets nens que no en tenenl

>,

-R1. ^^.. --^-	 d^¡ .tel	 ^•`

Nn Yeret er c	 1 p a onso ar-se, sortí al camp a :estam- que li demanà una almoina. — Deu ésser molt pobre -par la boira r i es trobà amb un noi molt més esparracat, féu en Peret — i jo no tinc, ara, un cèntim ni un mos depa per donar-tel	_

En Peret en sentí gran compassió i li cedí els seus en Peret, — Sort que en arribar a casa ja serà fosc i la marepantalons i la seva camisola i e' posà la indumentària no ho veurà[ En Peret, en arribar a casa no restà menys sor-del pobric. — Vet aquí que encara hi he perdutl — féu près que la seva mare: Portava un formós vestit nou!
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Un p a s t o r e t
Text d'en JOAQUIM FECIT

	
Dibuixos d'en MIRET

En Quimet era feliç amb el seu ra-
mat en plena muntanya pasturant, se-
cundaten la seva feina perl'intel'ligent
Top, que mantenia sempre les pupiles
a rotllo. En Quimet s'entretenia du-
rant les llargues hores del dia, tocant
el flabiol, inventant-se tonades i can-
çons, ara es feia un bastó d'argelaga
o bé de ginebró. També era destre en

manejar el mandró i en enfilar-se als
arbres amb la lleugeresa d'un esquirol.

Cap mal de cap, cap cabòria que
l'aturmentés: Vet aquí l'home feliçl
Unicament de tant en tant, quan bel-
xava a la vila, s'embadalia a la porta
del cafè sentint un enragollat gramò-
fon que després a la muntanya recor-
dava meravellat i. il'lusionat de pos..

sir-ne un un dia, amb el qual entenia
que podia considerar-se perfecta la fe-
licitat en aquest món.

En aquella encontrada del Mont-
seny, damunt de cánBolart, entre Cànc-
ves i Vilamajor uns carboners havien
guarnit una barraca i allí humilment
vivien. En Quimet s'hi havia fet força
amic, majorment amb una menuda de

sis anys, molt entremaliada, que s'ano-
menava Laieta. En Quimet, que era
molt imaginatiu li explicava històries
que s'empescava i que a la Laieta la
deixaven amb un pam de boca oberta.

S'havien conjuminat un sistema de
telegrafiaper mitjà dels flabiols, de ma-
nera que s'entenen a distància. Per
una falsa exageració es diu que la ca-

nalla a fora no tenen mai res, però és
el cas que com el demés mortals„ es
posen malalts com els altres.

La Laieta tenia una febrada que se
l'enduia i en Quimet estava tot trist i
emmurriat. Va passar uns dies terri-
bles, però finalment la Laieta tombà
per bé i l'alegria fou llavors més viva
que mai, i en Quimet afinava el man-

dró per tal que a la Laieta mai li. man-
qués un conillet o un parell de tords a
la brasa que allí mateix amb tota cura
Ii coïa. La Laieta ho trobava molt bo
tot el que venia d'en Quimet, i d'a-
questa manera en pocs dies quedà re-
feta i en disposició de trescar nova-
ment pel bosc com una cabreta.

En Quimet no tenia pares i tota la

seva família es reduïa a un oncle que
no coneixia, perquè de molt jove havia
marxat a Amèrica. En Quimet desde
els quatre anys (ara en tenia dotze)
en morir la seva mare fou recollit pels
masovers de can Teranyina, amb els
que ara s'estava, els quals no el feien
patir, però tampoc Ii oferien l'escalf
imprescindible de la família. Per això

en Quimet pesava el seu afecte en la
Laieta.

L"oncle de'n Quimet havia fet cap a
Mèxic, però quan ja havia lograt surar
i crear-se una situació amb pervindre
falaguer, es veié obligat a abandonar-
ho tot a causa de les contínues revol-
tes polítiques d'aquell país. Llavors
passà a Califòrnia i ajudat de més bo-
na estrella que fins llavors prosperà

ràpidament fins a consolidar una quan
-tiosa fortuna. Llavors en mig d'aque-

lla prosperitat, es casà amb una ame-
ricana molt trempada, filla d'un ric
acaparador de peles de taronja per
fer-ne licor. I com que mai cap català
per lluny que sigui de la terra, s'obli-
da d'ella, li entraren ganes de fer un
passeig per Catalunya i donar una
volta per Europa.

(Continuarà)
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AL POL NORD
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mentre el zeppelin s'anava cremant,

el gel s'anava fonent, de tal manera,
que aviat en quedà només un petit tros
on els savis seien, torrats de la cara
que mirava el foc i gelats de la que
mirava el gel. En tan crítica situació
vingué a salvar-. los una nova catàstro-
fe, demostrant que no hi ha mal que
no resulti en bé. El dipòsit de gas
comprimit que duia el dirigible reben-

tà amb una explosió formidable i pro-
jectà en l'aire l'iceberg amb els savis
arrapats al gel. Amb tanta fúria vola-
ven que segons calculà el Dr. Metzina,
arribarien al Pol molt abans del que
hi haurien arribat en dirigible. Però
Mr. Pierre d'Os els recordà que havien
quedat sense armes ni provisions ni
diners i que, per tant, al Pol moririen
de gana o haurien de captar.

— I qui ens farà caritat? — pregun
tà n Octavi Quadros. — El públic de
les orxateries. Anirem a cantar: «So-
mos sabios retirados — que no lo pue-
den ganar - tenim un os a l'esquena»,
etc. —I quines orxateries hi ha al Pol?
— Moltes! elles són les que fan el gel...

La discussió durà llarga estona i
acabà amb un sotrac brusc. L'iceberg
havia caigut al mar altra vegada però

no s'ensorrava ni es bellugava. Estava
encallat.

— Visca! — cridà en Simplici Antí-
poda. — No us queixàveu per falta de
diners? Doncs heus aquí que hem
aterrissat en un banc.

— Quin banc? — El Banc de Terra-
nova. — I ens donarà diners? — Pre-
gunteu- li-ho. —El Dr. Metzina es posà
a cridar demanant el caixer, però nin»

gú no respongué. — Naturalment—féu
en Pierre d'Os — el Banc de Terrano-
va no contestà perquè la seva espe-
cialitat es el va callar.

En efecte, alguns milions de baca-
llans voltaven ara l'iceberg contem-
plant els savis amb les boques bada-
des. El Dr. Metzina en va matar un
parell a cops de recepta, però els ha-
gueren de menjar crus. Inútil fou tot

quant s'intentà per coure'ls. Fins en
Quadros n'agafà un de viu i provà
d'ofegar-lo per menjar bacallà ofegat,
però, naturalment, el bacallà sabia
nedar i no s'ofegava. Ni el recurs de
menjar-lo sec no els quedava perquè
era tendre.
• Amb tot això, un greu perill els

amenaçava i ara que l'iceberg s'havia
anat fonent i estava tan prim aue d'un

moment a l'altre s'havia d'enfonsar.
Però, gràcies a la ciència del Dr. Met-
zina, aquest Perill fou conjurat. Amb
oli de fetge de bacallà reforçà el dèbil
iceberg, i li donà tant de braó que
s'alçà del Banc i es posà a navegar
cap el Nord.

Per fi anaven a realitzar l'objectiu
del seu viatge! Contents es posaren
a fer ballets sobre el gel, ço que oca-

sionà que en Pierre d'Os rellisqués i
prengués una bona remullada dintre
el mar. En notar que l'aigua era fre»
dfssima cridà als companys que ecu»
diren a salvar-lo: — Hurra! Hip, hip!
ja som a 1'Océà Glacial!

Una costa verdosa apareixia da-
vant de l'iceberg navegador.'Era Gro-
enlàndia, la Terra Verda dels primi-
tius navegants noruecs. Al cap d'algu-

nes hores de navegar i, mercès a l'em-
penta que duia l'iceberg, abordaren a
la platja i restaren sorpresos en veure
que venia cap a ells d'un tros lluny
una persona embolicada en pel!s que
corria a gran velocitat.

— Ve corrent? — preguntà Pierre
d'Os. — No, ve en bicicleta... — féu en
Quadros. — Amb ski, ve! — exclamà
en Fredolic—amb ski, ve, i és esquimal!
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(Continuació)

En veure'l la gent amb la caixa, me l'hi

arrabassen, se l'emporten fins al mig

de la plaça i le deixen en terra. Ales-
hores jo, cansat de tantes emocions
vaig obrir de dins estant, vaig eixir i

apretí de córrer tant com poguí. La
gernació aquella començà a córrer al
meu darrera armant un escàndol fan-

tàstic; i jo, per alliberar-me d'aquell
ròssec vaig començar a tirar -els-hi

grapats de moneda.
Vaig córrer pels carrers i carrerons

més estrafalaris de la ciutat i, quan ja
em creia alliberat d'aquella gent vaig
veure que encara em corria al darrera

el Barber, perseguint»me i cridant:
— Beneït i alabat sigui AI.lah! Ell

ha permès que sigui jo l'alliberador

del meu amo i senyor estimat!..
Aleshores em trobava tot just a la

porta de la casa d'un íntim amic meu.
Em vaig girar; amb una patada vaig

fer caure el Barberot d'esquena per
terra; em vaig ficar a casa del meu

amic i vaig tancar la porta al darrera
meu amb tan mala fortuna que em vaig
agafar el peu. Vaig contar al meu

amic tot el que m'acabava de passar
i, encar que em cuidà molt bé el peu,
vaig quedar coix per tota la vida!

Quan em vaig trobar millor vaig
eixir de )a casa del meu amic per una
porta del darrera que donava a les
hortes i, a cavall, vaig allunyar-me de
Bagdad per tal de lliurar-me del ma»
leït Barber que teniu al vostre davant.

I heus ací perquè no puc romandre
en la vostra companyia, la quSl, si no
fos per la d'ell, em seria ben grata.

I en dir això el Jove coix ens donà
la pau i s'allunyà.

cat aquest atlot que acaba de deixar-
nos?

— Senyors! — féu el Barber, aixe»
cant el cap i dirigint l'esguard a tota
la concurrència. — Heu de saber que
si jo vaig obrar tal com ell ha expli»
cat fou ben bé amb coneixement de
causa i per estalviar-li pitjors calami»
tats. En el que a mi respecta vull tenir
el gust d'explicar-vos la història meva
i la dels meus germans; les quals us
convenceran que jo, ben diferent de
tots ells, no sóc xerraire, ni indiscret,
ni comprometedor.

Heu de saber, doncs, oh, mos amos
i senyors!, què jo vivia a Bagdad sota
-el regnats de l'Emir dels Creients El»
Montasser»Bil-lah (1) i tothom era ven»
turós sota el seu poder, puix que ell
amava i protegia els pobres, els hu-
mils, els estudiosos, els savis i els
poetes.

Heus ací que,' un dia, el Califa es
veié obligat a empresonar deu malfac»
tors que vivien no gaire lluny de la
ciutat i, al moment en el qual anaven
a pujar a la barca per tal de travessar
el Tigris (2), jo m'estava passejant
tranquilament per la vora del riu; els
viu i pensí tot seguit: «Vols-te jugar
que aquesta gent s'han donat cita en
aquesta barca per anar a celebrar al-
guna festa fent'se petar un tiberi al
mig de les aigües tranquiles del
riu?.. I jo que sí, sense dir res pujo

(1) Victoriós amb l'ajut d'AI•lah.

(2) Riu que passa per Bagdad.

a la barca amb ells tot pensant: «Molt
serà que no m'hi vulguin! = I vaig ro»
mandre callat acreditant el nom que
sempre he merescut de El- Samet (3).

La barca avençà pel riu i arribà a
l'altra banda, on ja esperaven els
guardes del Gualí, es quals, tot just
arribàrem, agafaren els meus com-
panys de la barca, un per un, els lli»
garen colze a colze amb cadenes i, a
mi, com si fos un de tants, em lligaren
així mateix i se m'emmenaren amb els
altres deu. Hom ens conduí a la pre»
sència de l'Emir dels Creients, el Ca»
lifa Montasser-Bil'làh, el qual, en
veure'ns féu venir el porta'glavi i li
digué:

—Talla, immediatament, ací, al
meu davant, el cap a aquestos deu
malfactors!

I en dir això, Montasser»Bil-lah tre-
molava d'indignació.

I el porta-glavi féu agenollar el
primer en presencia del Califa i .. zas!:
Un coll en terra. Després el segon i...
zas!: Ja n'hi ha dos! Després el tercer
i... tres!.. quatre... cinc... sis .. set...
vuit... nou... deu!..

Aleshores el porta-glavi, tot es»

(3) Silenciós.

El Barber i els seus germans

Aixf que el jove coix s'hagué allu-
nyat de la sala del convit (continuà el
Sastre, adreçant-se al Soldà qui l'es-
coltava amb atenció), preguntàrem al
referit Barber qui romania callat i amb
el cap cot:

— Es cert tot el que ens ha expli»
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tranyat, preguntà a l'Emir dels
Creients:

— Senyor: No m'heu ordenat de
tallar el cap a deu malfactors?

— Si, per Ai'lahl — féu el Califa.
— Doncs hi ha deu caps a terra i

encara queda un coll per tallar!
—Compotésser?Veiam: Compta'ls!
— Ja els he comptat, senyor!
— No els deus haver comptat hé!
— Estic segur que sí, oh Emir deis

Creients!
— A veure, quants dits de la mà

t'hi entren en el compte?
— Dues vegades els de la mà dreta

o dues vegades els de la mà esquerra.
— Així deu estar bé. Amuntega els

caps en un costat.
Hom anà fent córrer amb el peu

els caps tallats cap a una banda tot
comptant-los. Eren deu justos. Ales-
hores el Califa em mirà a mi amb els
ulls oberts com dues taronges i cm
preguntà:

— Doncs, qui ets tu i què feies en
mig d'aquestos deu criminals, malfac-
tors i sanguinaris?

Aleshores jo li expliquí tot, tal
com havia anat i, en acabar li diguí:

— Ja veieu, oh senyor[ quin és el
meu coratge, la meva virilitat, la me»
va fermesa en el silenci i la meva gra-
vetat; puix que m'haveu vist arribar a
les portes de la mort, ben innocent,
sense obrir la boca per dir una parau-
la d'excusa en demanda de perdó.

Aleshores el Califa, emocionant,
cm digué:

— Oh Barber El-Samet, espiritual,
seriós i greu! M'has parlat dels teus
germans: Es que es tenen, també, la
teva sapiència, la teva discreció i les
teves virtuts?

— Que Al'lah me'n presservi! Quan
lluny de mi estan situats! Ells són xe-
rraires, ganduls, miserables i contra-
fets moralment i física! I per tal de
convèncer-te'n t'explicaré la història
llur:

Història d'EI-Kuz

Durant cinc mesos el xeic de la
barba llarga anà cada dia a comprar-
li la millor vianda i cada dia el paga-
va amb moneda acabada d'encunyar,

la qual era guardada per mon germà
al cofret dels estalvis.

I heus ací que un dia se li ocorre-
gué de comptar el que havia arreplegat.
Agafà el cofret i ja el sobtà el poc pes
que feia; el tragué a la llum i podeu
comptar quina degué ésser la seva
sorpresa en trobar que les monedes
s'havien tornat rodonetes de paper!

Qualsevol que no hagués estat ell
hauria pensat que es tractava d'un
màgic temible i hauria procurat des-
lliurar-se'n amb prudència; però ell
només pensà en venjar-se i eixí al ca»
rrer i començà a cridar amb tota la
força dels seus pulmons i de la seva
gorja, contra el xeixs de la barba llar-
ga. I heus ací que quan més ple de
gent estava el carrer, arribà el xeic. El
meu germà se li tirà al damunt, l'agafà
per la barba i començà a cridar altra
vegada:

— Correu musulmans[! Aquest És
el lladre i estafador que venia a com

-prar-me carn i em vaeyava amb retalls
de paperll

El màgic li digué baixet:
— Prefereixes callar i deixar-me

anar o bé comprometre't al davant de
tothom? Pensa que l'afront que rebràs
serà molt més gros del que et pee-
Sos!..

— Quin afront pots fer-me tu, ma-
leït xeic i com has de poder-ne com»
prometre!

— Pensa-t'hi bé, mira que després
te'n penediròs!

— Si vols que no cridi torna'm els
diners!

— Mira, que estic a punt d'enge-
gar!

— Ja pots fer... Maleït, més que
meleïtl... Així les barbes se't tornessin
escorpins!

— Probaré a tothom que vens carn
humana en lloc de carn de moltó!

— Menteixes! Maleït!... — feia el
meu germà.

— Senyors! — féu el màgic agafat
i tot pel meu germà per la barba; —
aquest carnisser criminal ja fa temps
que us enganya: En lloc d'escorxar i
vendre carn de be, escorxa fills d'Adam
i ven carn humana. I si ho vo'.eu veu-
re no teniu més que guaitar a dins de
la seva botiga!

Un silenci pregon acollí aquestes
paraules del xeic. L'acusació era tan
greu que ningú volia donar crèdit a les
seves oïdes.

— Goiteu, goiteu la botiga d'aquest
criminal que fins ara havien tingut per
un home virtuós! — repetí el xeic.

Tota la gent mirà a dintre i de to-
tes les boques n'eixí un crit d'esgarri-
fança i de indignació. Mon germà tam-
bé es va girar cap a la seva botiga i
va quedar esglaiat: Un moltó sencer
que tenia penjat d'un ganxo s'hsvia
convertit en un cos humà. De tots els
ganxos del taulell penjaven cames i
braços de persona i dos caps de be
que havia deixat al damunt de la taula
eren convertits en cranis humans.

Tothom començà a cridar contra
elí fins que, per fi, l'agafaren i comen-
çaren a copejar-lo i a maltractar-lo

(Continuarà)
— El més gran dels germans que

cm segueixen en edat, — féu el Barber
El-Samet, — es diu El»Kuz i és la per-
sona més imprudent del món. Figu-
reu-vos que feia de tallador de carn i,
un dia veié entrar a la seva botiga
un xeic (1) de llarga barba blanca, el
.qual li comprà de les millors viandes,
les quals pagà en monedes novissimes
d'argent. El meu germà, en examinar-
los i veure-les tan noves, les posà de
banda ipensó: «Les guardaré al co-
fret dels estalvis perquè penso que em
portaran bona sort».

(1) Individu.



1 quan estan ben cansats
molts al café són"entrats
i en Pau Pruna i son amic
fan un negoci no xic
servint cervesa i gelats.

Ha arribat el comprado
i en veure la gernació
que omple el cafè i el carrer
dóna un gran munt de diner
creient fé una adquisició.

Els dos companys trapacers
es parteixen els diners
tot dient: «Queda provat
que tot té sa utilitat...
fins la crisi dels lloguers.
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La concurrència

En Pau Pruna, cafeté
ha de vendre el seu café
perquè no hi fa cap negoci.
Passa grans estones d'oci
contemplant el buit carré.

Un company l'ha visitat
que és un home endiestrat
que quan en el cap s'ho posa
inventa qualsevol cosa
en un cas desesperat.

En Pau explica a l'amic:
<Em trobo en un greu fatic.
Un comprador demà ve
i si veu buit el cafè
me n pagarà un preu molt xicl»

celo t'amoïnis — li fa
el company — veuràs demà
com faré venir gentada
que, contenta i enganyada
l'establiment t'omplirà.»

A un diari se n'ha anat
i aquest anunci ha posat:
«Deu duros pis principal
per llogar, al carrer tal'
(on el café està situat).

L'endemà, de bon matí
el carré es comença a ompli
de gent que el pis van cercant
i com que no el troben, van
carré amunt i avall sens fi.



— Adéu! Tot és romput entre nosaltres!

(De Péle-díèle)
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HISTORIES JUEVES

Es objecte de moltes històries i
acudits entre els anglesos la costum
que tenen els jueus de parlar amb exa-
gerat braceig, contrastant amb la rigi-
desa de la conversa britànica. Esmen-
tarem les següents entre les més di-
vertides anècdotes d'aquesta mena.

Isaac passa pel carrer i un enemic
seu se li planta al davant i li dóna una
bufetada. Es produeix un petit tumul-
te, acut un pòliceman, i com que l'ene-
mic ja ha fugit, agafa a Isaac, creient

-lo culpable, el lliga i el duu a la dele-
gació.

Davant l'inspector tot s'aclareix, i
en vista que és innocent el deixen
anar, però abans l'Inspector li pre-
guntà :

— I per què no li ha dit al police-
rnan que vostè era innocent.

— I com volia que li digués si m'ha
Iligat les mans de seguida!

Leví i Aaron passejaven en barca
parlant del negoci, quan una onada
capgirà l'embació. La gent que estava
a la platja restà admirada en veure
com aquell dos vells nedaven tan per-
fectament que aviat arribaren feliç-
ment a terra.

— I doncs, com us ho haveu fet -
els preguntà un — per salvar-vos si de
nedar no en sabeu?

—No nedàvem pas — respongué
Leví. — Només hem seguit enraonant.

Leví i Isaac caminen en un dia ge-
lat de gener, silenciosos, un al costat
de l'altre, amb les mans les butxaques.
Isaac al capdavall trenca el silenci en-
sopit, dient:

— Per què no em parles, Leví?
— Gela't les mans tu, si vals! —

contesta aquest.
El senyor Enric de Poc estrenava

el seu nou Packard i tenia ganes de
córrer. Però, per pega, davant seu, en
mig la carretera, un vell Ford anava
rànquejant i ii privava el pas.

1 el pitjor era que cada vegada que
provava de passar-Ii al davant, sortia ,
de la finestra del Ford una mà adver-
tidora. Si ho intentava per l'altre can-
tó, una altra mà li impedia també de
passar.

Per fi, en un lloc on la carretera

s'eixamplava, pogué passar endavant
i llavors veié quina era la causa d'a-
quella abundor de mans: Dintre el
Ford, dos jueus estaven conversant.

En Jacob estava desesperat. Havia
anat a cii l metge, i aquest, després
d'examinar-lo, li havia receptat gim-
nàsia sueca. I l'home s'exclamava:

—Només em falta fer gimnàsia
sueca! Com si no enraonés prou tot el
sant dial

Ruben i Isaac havien sortit a pren-
dre un bany de sol a la platja. En tor-
nar, la dona de Ruben s'adonà que
aquest tenia els palmells de les mans
tots recremats pel sol.

—1 doncs, com t'ho has fet per re-
cremar-te e'.s palmells?

— Es que — advertí el company
Isaac — no ha volgut fer cas del que
jo li deia i s'ha posat a parlar de ne-
goci amb aquell sol que feia!

FAULES D'ISOP
L'engany dor

Un home pobre, estant malalt i
molt greu, prometé als déus sacrificar
cent bous si el salvaven. Els déus, vo-
lent salvar-lo, el curaren ràpidament
I ell, alçant-se, com que no tenia bous
de debo en féu cent amb sèu i els cre-
mà sobre un altar, dient: «Rebeu el
meu vot, o divinitats! â Els déus vol-

gueren enganyar-lo a ell i li enviaren
un somni dient-li que anés a la platja,
que hi guanyaria mil monedes. Con-
tent, corregué al mar. Allà uns pirates
l'arreplegaren i, venut, guanyà per a
ells mil monedes.

La faula és indicada per a l'home
enganyador.

A LA PRESÓ

Visitant: — No us vénen a veure els
vostres amics?

Presi — No, tots són aquí amb mi.

A Nova Zelanda s'establirà dintre
poc una fàbrica dedicada a l'explota-
ció dels tiburons. Una flota pesquera
hi durà un mi'.er d'aquests animals
diàriament amb els quals hom pensa
fer cuiro, adobs per a l'agricultura,
cola, oli, ca:n seca per engreixar
porcs, i una multitud d'altres coses
útils.

Cambrer: — Vol un cobert de tres
pessetes, o de quatre?

Client: — Quina diferència hi ha?
— Una pesseta.

— Mosso, aquest pollastre és vell!
— Com ho coneix?
— Amb les dents.
— Si el pollastre no en té!
— Però lo sí.

Gran concurs d'ombres xinesques
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AVENTURES DEL CAPITA PAU SAI3ÂTA
Al començ de fer loflci
ja en treu un gr9S teefici

111

Va entre mar, cel i horitzó
la petita embarcació.

Veu en el mapa en Sabata
que és prop 1111a del Pirata.

En Gatvell amb un arpó
ha enganxat un tiburó.

Per ell es fan remolcar
corrent com un sidecar.

El Pirata allò que roba
ho amaga dins una coya.

Quan sortia descuidat
el requí se l'ha empassat.

.-i

Quan arriben a la sorra
el desfan a cops de porra.

• Él Pirata n'ha sortit
amb el trajo mig paït.

1 premia llur favor
amb bona part del tresor.
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