el pont de pedra
pronastics per a l'any 1936 que
fa el professor faria
(ye de la pag. 12)
direm que el vident suava corn un
abissini i que els ulls els tenia ja a
dos centimetres lluny de les con,
ques.
Quan acaba de posar a la tierca en trance —aixi anomenava aquelles maniobres— ens indica
que ja podiem donar comenc a 1'
interrogatori.
-...ngrandira mes girona?
—Si, Girona s'engrandira molt
mes. Hi haura mes botigues i s'establiran una dotzena mes de banques. S'eixamplaran els carrers..
El Camp de Mars s'ira empetitint
doncs la discina agafara un troc.
mes de terreny cada any.
que faran els nostres politics?
—Santalo torn ara a esser rhome del dia i quan la Devesa sigui
convertida en Ilac, tornara a esser
ministre de comunicacions.

—Naturalmentl Santal6 tornara a esser batlle, primer, i desprs
ministre, pere perdra el timbre argenti la seva veu.
—Camps i Arboix continuara
portant arreu la seva mala pega.
Es Para sod (run centre esportiu
i aquest comencara a devallar fins
a rensorrament total. El senyor
Camps i Arboix to la negra que el
perseguira per in secula secolorum.
Aquestes darreres paraules les
pronfincia la medium amb veu tan
pregona, que ens impressionem
fortament.
i l'afzr de la Ilet.
—L'afer de la Ilet... Paler de la
llet... El veig molt negre i stassanitzat. Succeira quelcom gros, indefinible, pere el senyor Romero
s'afaitara la barba per despistar i
es cornprara unes ulleres irrompibles.
—Es tornaran a „'reformar els
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uniformes dels guardies urbans,
els quals aniran amb pantalon
curt i perruca blanca, o sigui a la
moda de Lluis XV.
succeira algun esdeveniment
important?
—Si, si, succeira un fet que sera molt comentat a Pestranger. El
nom de Girona tornara a circular
per tot el mOn, corn quan ocorregue raccident d'Albons...
Fatima calla i nosaltres emocionats i empesos per la curiositat ens roseguem les ungles. Despres continua:
—No... no morira cap mes
princep ni pendra mal cap baronesa, per6 i haura un accident... millor dit seran varis els accidents.
Pere no_ no sera accident, sera
una epidemia. Si... una .epidemia
ocasionada per unes poesies que
apareixeran a un diari local. Tots
els que Ilegiran agues tes poesies
moriran de forma misteriosa. Aquesta malaltia de germen nametic, confendra als metges al principi. Corn els atacats per aquesta
enfermetat moriran del mal de la
son, els metges creuran que es una
plaga de mosca tse-tse. Una vegada descobert l'origen de repidemia i corn a mida preventiva per
la salut publica, es prohibira terminantment la publicaciO de les
esmenlades poesies.
moles Loix, eximenis
TELEFON, 519

1, 1

i la joventut gironina?
—Es casaran moltes noies i
totes tindran un any mes que a r
anterior
A l'arribar aci el professor Faria que s`ha adonat que la turca
Fatima comenca a tocar campanes, li clava un parell de plantofades i la desperta sense cap mes
mirament,
Amb un moviment significatiu
de la ma ens fa compendre que la
sessio ha finit. (Semblava que
comprovaba si plovia, perO posant la ma al reves.)
Li donem un duro i una faria i
sense esperar el canvi ens acomiadem del professor Faria i la
seva turca, satisfets de la visita.
batraci-toquem.

