el pota de pedra

jardinets
us ofrena jardinets en rodolins
un poeta que dorm am6 botins.
(no is veritat peso acaba an viers)

Des (Nnd presentem una nouelat. Es tracta, res menys, del
conegudissim poeta Rass...K, guanyador de la «Flor Artificial» en
els foes Flora's de fa dos anys.
per Ia Rambla passejant

Sembla que faran bona cacera,
en Soler i la Riera.
Quedat a Barcelona"Quintana
hi ho celebrarem de bona gana...
..Puix a Girona la Trini Pellicer,
sense tti, carat! que ci,:eda be.
Amb la Corominas certament,
passariem un bon moment,
Se les Bach ens l'emprovaven,
corn cavalls barriguera ens posaven
Corn que estic cansat,
plego de fer rodolins
(no acaba en vers pero as veritat)

rass... k.

les Pallares van castigant.
La Maria Porcalla i en Ferran,
ara per ara es van.. xiulant.

dones, glisten Ilentius berennuer

Maria Figueres molt be patina,
i de I...skating» n'es la regina

Sembla estr - ny, polo una nena
joveneta aconsegueix fer moure 80
kilos d'un costat a l'altre de Girona. Devesa, casa Singer, Rambla, etc
I tit Duran, que ens volies fer
creure que donaves voltes al Camp
de Marc per esport?

I to .gigolo* Granes?
ai Landru .dandy= corn cap mes.
La Busquets to Sureda?
llamp, de llarnp! quina parella!
En Joan Vinyes i la Pietat Colome
es una parella que queda molt be.

Les Campos a Vilovi van agar,
diumenge a la tarda a berenar,..
...I en Riera molt amatent,?
va'pagar el gasto Naturalmentl

La Vila petita es tan bonica corn
Ia soya germana, perO to tin somriure tan angelical que mai es pot saber si s'agafa les roses en serio o
en broma Si no fos aixo, no estaria
tan capficat on Duran, que tan
aviat es crew que li fas bona cara,
corn es vol anar a tirar sots el tren.
Concreta d'una vegada si't plau?

El bacalla continuen, tallant
les Suarez petita i grEn.

AGAFAT AL VOL:

En Parals i la Sobreques,
rues
s'agraden

Sembla que faran carambola ;
la Merce Maduell i en Frigola.
Per tit gentil Sastre Goner
amb cal9otets anirieru pel carrer.
Corn a bon castigado,
en Salvatella no to rario
mes diuen que legislant,
es barato. Tant i tant!
Encanta els angelets qua hi hart,
a la sastreria de can Bertram
A la Merce Huertos no mireu,
o estarrocats quedareu.

L'Auguet i la Guillermina?
...qualsevol ho endevina

L'Enriqueta a la seva amiga
Montserrat: Escolta, que gasten.
casa teva, que vos pugui quedar
una roba tan neta!!
No cal ni preguntar-ho, Lleixius
Berenguer puix sou els preterits de
tothom
Sabena de font fidedigna que el
simpatic «rapsoda gironi* esta en
vies de tornar.se poets, La musa
es una nena forastera, de Palamos,
del quart any de batxiller, d'una
fac exquisida de bell i harm enios
parlar
Ai!, nena forastera, del quart
any de batxiller, de fat exquisida,
de bell i harmonies parlar. , No
siguis tan ingrata, no malmetis.
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aquella deu de. poesies que esta per
esclatar. No vulguis que corn Net&
haguem d'exclamar al veure'l
mut: .Quin artista perd el mon!.
(Jo afluixarits jai).
■■••••••■•■••■•■
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Engreix a pressio - LUBRIFICANTS

De la sastreria Pages curt una
claror que enlluerna. Varem indagar les oauses i son: Dos sols quo
amb la soya alegria i formosura
il.luminen el taller, estalviant-se
per tant, el senyor Pages, la Ilum.
Duren que l'aigua de Sant Moles fa tornar boig, pare Ines boigs
ens faran tornar amb el seu ends,
aquelles Paquita C. i Gracieta P.
Senyores Ramona i Constancia,
us felicitem per les fines.

Amb Franquesae hem de dirvos que entre la Conxita i en Josap Brugada, no hi ha res de sobrenatural.
Solament estem enterats, qua
es per causa d'una unglEda o .Anglada*, referint.n: s a la ciutat
ganxona.
Duatre reflexes s'atanseu rapi•
clamant damunt nostre, precedents
de dues angelica's criatures del
mes xamOs jardi ericantat, factnantnos i al mateix temps, no
tnos... ni solanient dh rmir un sot
instant
Maria Vila i Maria Bosch, compadiu-vos d'aquells que una mirada vostre, els fa eternament felicos
En Sabriit. n." 1 va &tsar vist
pels Hoes °strategics de la nostra
ciutat de bracet amb una nena,
senzillament arrebatadora.
Per aqui comencen els crime
passionals.
Guillermina, la exhuberant
beutat que tot admirant a en Lluch,
en l'encontre de futbol celebrat
diumenge dia 24, (encara qua yell)
intentava castiiar a un flamant
quota dels 79'12, quo de records de
Barcelona. en to una colla, fins una
o dos. Roses.
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