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SUPLEMENT IL • LUSTR.AT D' «EN PATUFET»

Rapidesa

' En Palull era un entusiasta de la	 Un dia se li escapa el tren i cregue	 els procediments de pel•icula Aniria
velocitat pelliculera.	 arribada Pocasi6 de posar en prktica	 a prendre un aeropla. Per anar-hi aga

fa tut auto, topic amb un ar nu. troh:t	 tout bicicleta i despres no cavall. pu-	 jai. a Pt eroplh i-salty al tren.

i un cop iou dins del vagO, un viat-
ger li pregunth on anava.

—A Ripoll—ell respon, i el viat-
ger li diu: —Fa mitja hora que Them
passat.

I despres de tanta rapidesa hi hague
cl'anar amb el tren de les dues... Ga-
mes.
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Minyona de confianca

La senyora Quimeta va llogar una minyona de con-
fianca.

Un dia, tot fregant les rajoles, va trobar dues moncdes
de deu centirns.

—Tingui, senyoreta. He trobat aquests vint centims.	 Un altre dia, la senyora Quimeta va perdre un bitllet
—Ja se'ls pot quedar—va dir la senyora Quimeta.—	 de cinc duros.

Els "hi dono en premi a la seva honradesa.

Quan se'n va adonar, va dir a la minyona:
ha trobat pas un bitllet de cinc duros?

—Si senyoreta. Per() me'ls he quedat en premi a la
meva honradesa.



recomana silenci als tramoistes, als clectricistes i fins a l'apuntador.

n'hi sembla d'aquest silenci,
senyor Rigoletti?...

... es tan profund que des d'aqui se
sent el tic-tac d'aquell rellotge.

—En efecte: Faci'l parar de se-
auida
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Massa soroll, encarat

Uri famOs actor, tenia la mania de que quan assajava, no volia sentir	 El director d'escclia, volent cum-
el Ines petit soroll.	 plaure'l,



7// ' v 

La seva (Jona prou el sermonejava de tota manera,
pere era
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No hi ha0a re's a fer

En Vicens Garrafa era un embriac empedreit; cada
dia tornava a casa seva (si es que hi trobava) a les tallies
de la nit, a la vela i sense timO.

/
//

Fins que despres de molt rumiar es digue: Jo li faig
poca por, li he de donar un ensurt.

I una nit espera tom , embolicada darrera la porta que
en Garrafa tomes. Quan el veie arribar es retira a un
rec.() i...

al cap de tres o quatre temptatives en Garrafa encerta el
forat de la porta i entra. De la fosca va sortir una ombra
tenebrosa.

—eQui ets?—pregunta amb la veu un xic tremolosa.

—L'esperit de Satanas!—contest l'ombra amb una veu
que faria esgarrifar l'Uzcudum.

—Ai, rcspiro! — clip-ue en Garrafa tot tranquilitzat.
pensat que e'reu la meva dona!
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Les Histories de l'onele Joan

Una vegada, un criat molt pundonorOs va tenir la des.-
gracia de trencar un gerro de molt valor. El seu amo--
que no sabia gaire de ser-ne—va clavar-li un escândol
fenomenal i entre altres penjaments va dir-li que «tot
ho feia amb els peus».

El criat—que ja us he dit que era un honest home-
va tenir un gran disgust. Tant, que quan va anar-se'n
al llit encara tenia clavades al mig del cor les paraulades
del seu amo.

I va patir uii pesombre: Somia que, anant pel carrer,
ensopegaVa en una voravia i en caure a terra es trencava
a miques i bocins corn si fos de porcellana.

Que el recollien en un cabasset i el portaven al dis-
pensari .

Que un cop alli, un metge molt habil—per be que un
xic curt de vista—anava enganxant amb goma els inuu-
merables «testos» en que s'havia fraccionat el scu pohrc
cos.

Que en sortir, ja curat, del dispensari, havia vist amb
horror que el -cirurgia li havia enganxat els peus en el
lioc de les mans, i viceversa. Que, desesperat, havia vol-
gut portar-se les mans al front, tot cridant: «Tenia rael
el meu amo!»

pero coin que eren peus s'havia trencat el cap anil
la doble patada!

No, no, no, tot era un somni! Les mans seguien, corn
sempre, en la punta dels bravos, i en lloc del cap havia
trencat la gibrelleta!
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Sempre hi ha un pifjor

Una llebre ja cansada
d'espantar-se i de fugir,
ses companyes reuni-
cercant soluciO adequada.

—,Per que .sempre amb l'ai al cor
hem d'estar?—severa els diu.—
Des d'ara, abans no fugiu
procureu tenir valor.

Si no, sempre amunt i avail
haurem d'anar perseguides.
e. Que valen les nostres vides
dintre tant terrabastall?

Entusiasmades: —Molt be1—
totes les llebres exclamen.
—Mai mes fugirem--proclamen-
de cacador ni llebrer.

Pro en aquell precis moment
un ase es posh. a bramar
i les llebres, sees pensar,
fugiren rapidament.

—Per un asc ens espantern!—
diuen molt avergonyides.
—Que tristes son nostres vides!
Val Ines que ens suicidem.

I resoltcs a morir
corren totes amb afany
cap a Ilencar-se a un estany
que es troba molt prop d'allf.

En sentir tal avalot
les granotes espantades
de pressa es son amagades
de l'estany al fors del llot.

Diu la llebre:—Alcem les testes!
Sempre n'hi ha de mes porucs;
no ens matem! Si ens fan p6 els

[nics,
nosaltres en fem a. aquestes.



RENOVANT LES EXISTENCIES

—aQue ens fan falta ous del dia, Peret?
—No, encara en tenim per . un parell do mesos mes.

(De The Passing Show.)
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N Mallarga meditava un cop atre-
vit peril segur contra la boti-
gueta d'en Samuel Bossador, el

ueu clue sota capa d'un negoci d'an-
tiguitats es dedicava a deixar diners
amb redit usurari. Per saber on era la
caixa i coneixer be les possibles fu-
gides, un mati hi entra amb l'excusa
de comprar un Buda xines que l'usurer
antiquari tenia exposat a faparador.

—aQuant en voleu d'aquest ninot?

—«Importat d'Africa» ! Valdria mes
que l'haguessin deixat alla on era!

(De Le Péle-Ilide.)

—Ep, ep. mestre! Aix) no es un
ninot qualsevol. Es un Buda. Un deu,
corn si dicruessim.-

—Bah !'sUn devot de Moises que s'in-
digna perque a Buda li diuen mnot!

-L-Que es aixe, de devot de Moises!
Q.ue potser voleu dir que soc jueu!—
feu en Samuel tot enujat.

--Be, si no ho sou ho imiteu molt'
be ._

D'aquesta manera Pastut Mallarga
anava allargant la 'conversa per poder-
estar riles cstona a la botiga. Per •fi,
compra l'idol i se Pendugue a la mi-
serable habitatiO que ocupava, rello-
gat, a casa d'una gent que no miraven
prim sobre l'ofici dels seus dispesers.
Colloca l'idol. sobre la .tauleta de nit i

ja no pensa• Ines .sing- en conjuminar
dia i hora per dollar el cop a ca'n Sa-
muel.

L'hora triada fou la mitja nit, quart
segurament en Samuel deuria dormir.
Obrint la porta forana amb una clau
de rossinyol, en Mallarga penetra a la
foscor de la botiga guiat per les se-
ws observations precedents, es dirigi
sense vacillar a la caixa de cabals que
es trobava en un recO.

Amb llestesa de dits, troba de se-
guida el secret del piny i aviat tingue
la porta oberta. De preSsa S'embutxach
uns plecs de bitllets de Banc i anava
a arreplegar un grapat de monedes d'or
quan el llum s'encengue i aparegue en
Samuel Bossador en camisa i calcotets,

amb un sabre yell a la ma, cridant:
—Lladres!
Per) eii Mallarga, amatent, d'un bot

salta el taulell, es llenca al carrer
desaparegue en la fosca abans que els
serenos 1 vigilants haguessin esment
de que es tractava.

Corrent arriba a la seva cambra i
cercant un lloc on amagar, de moment,
els bitllets del seu boti, que pujava
a uns dos mil duros, no se li ocorre-
gue res millor que ficar-los dintre del
Buda, que com molts idols xinesos te-
nia un compartiment secret per tan-
car-hi papers amb pregaries escrites.

Despres es posh a dormir tranquil-
lament

L'enclemh, quan passava per un car-
rel- - molt centric, send un crit estri-
dent :

—Es aquest! Lladre!
Era en Samuel que l'acabava de re-

coneixer. En un moment, en Mallar-
ga es veie vol tat de .gent i guardies,
els quals el lligaren i se Pemmenaren
a la delegaciO.

En Mallarga s'anava fent les refle-
xions del cas:

—Per rnes que em registrin i per
mes quecerquin, els diners no els tro-
baran, perque la policia no coneix el
meu domicili i els dire que soc inclO-
miciliat. Aixe es una agravant, pen)
no hi fa res.

Tal corn s'ho esperava va succeir.
La justicia. atenint a la denancia d'en
Sa u 1 i comprovant que les senyes di-
gitals que hi havia a la caixa robada
eren les d'en Mallarga, sentencia aquest
a dos anys de preso, per?) els diners
no es pogueren recuperar. En Mallar-
ga assecTura al jutge que creient-se per-
seguit els havia llencat al mig del car-
rer i que algh altre els hauria recollit.
Corn que no es pogue provar res en
contra d'aquesta afirmaci6, horn s'hi
hague de conformar.

—Dos anys pcnsava en Mallarga
mentre el &nen al penal—, dos anys
aviat son passats i mentrestant la dis-
pesera em guardara la cambra intacta
tar corn sempre ha fet. I en sortir de
la pres6, amb els dos mil duros em
podre comprar un auto i dedicar-me al
negoci a rengres d'assaltar banes i joie-
ries.

Com tot passa en aquest men, pas-
saren els dos anys, en Mallarga sorti
de la presO i s'apressa a dirigir-se a
la dispesa.

—Ja soc aqui—feu per salutaci6 en
entrar—. M'heu guardat la cambra,
eh?

—Esta clar, home. Corn sempre.
Pero en Mallarga ja havia entrat i

els seus ulls trobaven en manca el Bu-
da de la tauleta.

—L'idol! aOn es l'idol?—pregunta
esverat.

—aAquell ninot?—feu la dispesera.
—Home, corn que quan us en vareu
anar em devieu alguns dies de dispesa,
doncs, un dia que necessitava diners
me'l vaig vendre a un amic del meu
home.

—On viu!—feu en Mallarga ansio-
sament.

La dispesera li dona l'adreca i nos-
tre heroi shi dirigi  a marxes • dobles.

—Deu lo guard: as voste Fulano
de Tal. Panne del marit de la senvora
Pona Verrugues?

—Jo mateix: Jqrie se li oferia?
—Aquesta senvora li va vendre un

idol xines que era meu i voldria corn-
prar-l'hi altre cop. Li tine molta de-
voci6.

—Em sap greu no poder complau-
re'l, perque Pa).tre dia, un conegut men
que es antiquari se'n va enamorar i
Phi vaig vendre.

--aQui es aquest antiquari?
—Es el senyor Samuel Bossador, del

carrer dels Banys, num. 344!
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—Serreixen per avisar
doncs i els altres quatre zon son?	 quan terratremols hi ha.

El de l'extrem de la sala
un terratremol senyala.

mOgrafs? Vatua el mOn,
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No y es avert/tires d'en Ba iga I en Balaga
Els interessa la ciéncia

teriencia.

un Observatori van
on hi ha una ullera molt gran.

La lluna es veu amb la ullera
corn formatge de Gruiera.

—Aquestes taques del sol
zno les fregueu amb Llustrol?

—No s'espantin. Es llunya.
Al sud del Mediterra.

—M'agraden coses aids,
anem cap a aquell pais.

Decidits, a veure van
molts terratremols en gran.
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