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L ' iglesia estÀ plena de gent. Predica nn
capellà dels bona. Ka d' aquella que acompeuj a n aos aermoiia ab cada cop de puny. que la
barana de la trona arriba 4 grinyolarne.
Alt, groa j roig, ea 1' admiració de laa donaa. que aola k la Frovideucia aaben atribuir
1' estraayeaatle que aenae que '1 gobern 1' hi
pagui ealiga tant rodanxó. Moltaa son Us beataa, que mig tíeicaa de tan fer penitencia arrlban à creure 'a que l ' aire del f é l engreiXB.
Moaaen,.. (iquin nom 1' hi poaaréin? d i guémli Saldoni) Moaaen Saldoni, doncha, ha
pujat à la trona, ha dit 1» llatinada. ha toaait,
•' ha mocat y ha aixecat loa braasoa mitja cana raea enllà del cap. Tothom lo mira. A veure que diré...
Comensa la prèdica. Parla do 1' infern, del
Purgatori y defa impioa: d" aqueata aobfe tot.
Ella son la aerpent mateixa que en lo Paradía
terrenal va fer roaegar la poma à Adbm y
Eva. Ella envenenan lo mon, aembrant à mana
plenaa la corrupció y al veure 4 un capellà ea
Uoch d' anar 4 ferli la miatat 1' hi cridan 6ólü. Ella tenen prea al Papa, y escarneixen al
Vicari de Jeaucriat, encarregat de la recaudació general de laa limoanaa, ab que ' • pot arribar 4 ser acciunista de la Glòria eterna.
Ella aon en fl 'la revolucionaria, 'la lliberals,
'la que pendràn qualsevol nom. mentres ab ell
pogan dlafresaar lo robo que cometen aobre '1
clero, pronentli 'la béna, y aobre las famlllaa
prenéntlaahi la pau y la tranquilit&t de convencia.
—«Germana meus, ea precia exterminarlos.
Mes avaua de ferho, invoqtfém la gràcia dol
Eaperit Sant, dihent ab V àngel:—Ave Maria.
Tothom a'agenolla, murmura'a una 'Dt*
vos talee .Vari*' general y a l cap d" un rato continua '1 aermó.
— Déu va Uenaar del Cel à Satanàs, perquè
era rebelde y corromput. Si 4 nosaltres que
som fills 4e Déu. nos toca imitarlo ;que ea lo
que tenim que fer? ^Qué? Donar una coaaa ala
lliberala, dintre del coa deia quala hi ha 1' esperit de a^ueat mateix Satanàs >

Tomasa.

Y diu Mossèn Saldoni:—Algú ha tocat 1' | san en calar foch al mon, lo mateix que 'Is roaso. Si h i hà algü que'l sermó no 1' hi agradi, jos mes desgrenyata y barbuts. Pero aixó s i ,
que toqui '1 dos que farà millor e n anàrao'n.
I ab una cosa difereixen , jr no aé pus ai arriba— «Doncha ai, germans, co-jtinua. Ea pro- ràn a un acort, ja que aqueatoa ullima volan
cis que ai volèu guanyar lo Cel, fumiguéu la( fer aervir lo pelróleo com à matèria inflamable,
terra deia airea que corrompeixen laa ànimaa y "la letxuguinos eatàn
per P aygmi de cojuataa- Loa qui p u g u é u , agaféu un fusell y al lOnia.
CTitda UéH, palria / rey, tiróuae à l a montanyu. iTeniu por de las iucomoditata? Mea
•4 aufrir Jeaucriat per nosaltrea/ Í Ü Í eapaata
EPIGRAMA.
la mort' Ah! no 'ua eapanti, germana meus:
qui combat p e r Déu no pot morir. La sèva
Un pobre traballadó'
santíssima mare ha alcanaat d' e l l u n a mercè,
deya 4 un banquer dels mes bons;
fent a r r i b a r a l m o n una eacapularis, ab la aé—-Jo soch un home d' acció»—
va encantadora imatje, y qui 'la dú penjats
— - Y j o un home d'accions.»—
al coll ja pot riure 's de las balaa. No tinguéu
por que à Nnvarra haja mort cap C a r i í , perquè
tota los portaa. i Y perquè n' ha m o r t algun
Napoleon ha publicat un manifest dirigit
aquí 4 Catalunya? Perquè n o ' n d u y a . D' are ala generala que 'a trobaren à Sedan.
en avant no 'n morint cap mea, perquè Déu
En ell diu que no respondrà de la capitulaque tot h o pot, ha fet aquet miracle. Tots ne ció vergonyosa que va firmar, sino duvant dol
duràn, vosaltrea ne duréu, jo mateix n e duro, paia, quant aquest eatiga Uegitimament conasense por ala perills que pugan venir...»—
tituit, ó siga baix la forma imperialista.
Aqui aquell que t é l ' arma no pot ja aguauPer lo demés acaba afirmant que tè la contarse, a'aixeca, y eaclama ab véu d e tró: — ciencia ben tranquila per lo que féu...
«Doncha s i v o l fer la proba. aquí mateix l a faSols 1' bome que va cometre aquella baixerém. Pénjiaelsy esperi, que v a i g à buscar lo ^ p o V a r e MmetVo aqueiracVdV'clnTsme.
fusell.»g»
sag»
I Sols 1' home que ha mutilat 4 la F ran sa pot
Lo capellà roig se torna groch , no sé si d e ^
]o degenf|ulo d. escupirla.
por ó d" ira , nentres una beata s' aixeca mes
eatarrufada que un gall, e8clamant:--ladecent,
poca pena, poc»Ivergotiya.—Alguna»altraa criPer fervos veare la dropería de corts homes
dan també. Lo predicador gesticula. Varioa ho- fins ahont arriba baataràn dos casaos:
mes somblan posarae al coatat d d que vol fer la
— Un corista tenint mandra de cantar,
proba, altrea en contra, al reasó dels crits tanfeya totaa laa contraccions y moviments ab catollan laa parets. No hi ba ploma quefiuga desra y brassos perdent ab aixó lo mateix temps
criure un eapectacle com aquell. Per últim so
que cantant hauria perdat.
sent una munió de véua qao cridan à coro: —
Y un escriptor que jo conech, à qui haventli
"Fugi Mossèn B a M o D l ! Vufçl q u o venen. Vopreguntat
un dl» perquè feya la lletra tant mel a n tirarlo a daltabaix d e l a trona.»—Y m e n nuda,
'm
re8poDgué:-"Perquéaixis
quan contres una colla s" obru pas à cop de puny pelat à
templo
las
quartillas
qne
hi
omplert,
me semy empontaaperrealiaar aquest intent, locapellà
deia escapularia salta l'escala del púlpit ab trea bla que hi treballat menos. • —
gambades, a' arremanga la aotana , y enaenyant Cosa do ou pamet de mitjas negrns y tres
Una hermosa senyoreta alsaciana 's veya
pams de pantalons, fuig cap 4 la aagriatia corrent com una llebra perseguida per una ciflla assediada per nn jove oficial prussià que volia
casarse ab ella.
de galgos lleugera com los Uampcchs.
Un dia aquest 1' h i declarà 1' amor.
Després d' aixó encaro hi hagué cops de
E l l a l ' h i Contestà ab molta fredor:—«Si
pany. renechs, crita . dcsmays, malediccions,
vostè 'in dongués lo qne jo 1* hi demanaria, la
injurias, termes grollers y altres coaas que 'a
méva taià seria sèva desde luego.»
deixan supoaar.
—«Vostè dirà lo que ambiciona» 1' hi digué
Pot dirae que và acr un dels únichs diaa que
1' enamorat.
on aquella iglesia va dirae '1 rosari ab devo—tRcs mes que dna posició brillantissima?»
ció
aixó si. era '1 rosari de /' attrora.
—«Si no es mos que aixó, crech trobanne
Aixó auccehí en un poblet de noatre provinen lo cas de satisfer los séus desitjoa. Porto nn
cià, bisbat de Vich, no gaire lluny do Moy4.
nom ilustre; soch marqués; goso do la consiAh!.... Me ' n descuidava. Muaaen Saldoni, deració do tot mon país; y las mèvus readas
per retornarae del auato , v a béure 'a tot lo vi son inagotables perquè possehoixo una fortude laa canadellas que hi havia 4 la aagriatia. na ii.mcnsa.>

• No, no pót durar mea lo aeu reynat ni i
seu deaenfreno... \Tra*iició violenta.) i E e a t l n gtit may un Üorouca'iNo heu observat quo'ua
fa mal fina que'a rebenta? »Y duncha per quan
hem d ' esperar à reventar lo florouco qae ha
sortit à 1' Eapanya y que guarda dintre de la
seva intlor la postema del vici y de la misenaT
• \ y germans méus! Afortonadament jo
veig un camí per salvarnos d ' aquesta gent de
tuberna. Jo veig un camí per posaries un g r i Uet y una mordassn, perquè no surtin mes
—-Dispensi la méva franquesa, justificada
emperò per lo declssiu del pas que vaig 4 dar.
blasfemiaa do aquellaa bocas de infern. Es un
iPot saberso à quan puja lo valor de la sèva
camí que tots lo seguireu, si, germans meus.
C A ü V t l 3 A l'T A I D A . S .
fortuna?»
«Un príncep angelical que ja es casat y
—«A cinquanta milions de franchs....»
que té família, encaro que siga pare de tots
EPIGRAMA.
— " A y , no os sisquiera aquesta cantitat
los espanyola, corrapcrlas montanyas. reunint
Un dia 4 n* un tarambana
sombra de loquc-pretench trobar.»
als soldats de Joaucrist. Ell los dona dotze
1' h i v ich:—«D' hont vena Joanet?»
— «Llavors «que voldria vostè?»
rala diària y haata las espardenyaa, tot per salY
'm
respon
tot
satisfet:
—«Un home que 'm dugués al menos cinch
var la religió ameuaaaada y la pàtria en perill.
• De tocà una americana.»
cents milions do franchs, per comprar ab ells
Té sanch de rey en las veuas y porta bigoti.
lo rescat de la meva Fransa.»
«Encaro no i coneixóu? Si. Es aquell Carlos
Senyors «no es vritat que si i s tinguessen
setè. aquella cara, que sembla 1' estrella de la
los hi davan?
nostra esperansa.
Deya un progressista:
—Ja tots los republicans son lo mateix
AqUi ae aent un pse desdènyós. Segut cn un
aoliviantata.... incendiaris. M i banch hi ha un que t é l ' a r m a . q u e d u r a n t tot lo disolvents
KPIGRAMA.
q .e và de sermó no fa mes que recargoiarte, r i , ho se de molt bona tinta: haata aquells de
Una majordona vella
fracb y de guant blanch, los mes senyors penú qui ha fugit lo reetó
ab los nirvieexitats.

LA
per engrosaar la facció,
maleheix la sé va estrella,
dihenl entre plors y planyr.
—«Ha comès tal imprudència
perquè no tinch la eloqüència
que tenia à n ' als vint anys.»
S. A.

Tomasa.

— Y donebs, I ' hi respongué, mal que ' t . Los carlins ban estat en lo poble de - i'ipapesi està magníficament cantat, y no ho dich: quilota.»
per alabarme, siuo perquè sàpigas que es de | Se n ' han endut trenta mil naps de un camp
una ópera nova que encare tü no l ' has senti- d' allà à la vora.
da may.
Ademós se n ' ban emportat dos caíalls de u n
—iCom se titulaT
pobre fuster—iQue no "u coneixes ab 1' enrugall y ab la
Y à última hora s' ha sapigut que giravan
tos? Be titula •/conlipatí.*
una visita à totes las casas per apoderarse dels
barrot d' escalfar lo l l i t .

Un cèlebre novelista que e' entreté en 1'
estudi de las douas, dona la següent rahó per
justificar que no tingan pèl ó la cara:
—Las donas may estón quietas: com que
no poden estarho un sol Instant, alxó porta
que ningü fora cap&s d' afeitarlas, sense per i l l de omplils' hi de talle la cara.

No ha deixat de cridarnos V atenció un
suelto de un periódicb madrileayo, on lo qual
se deya que l* Associació d' Escriptors y A r tistas està preparant una corrida de toros, à
benefici d' ella mateixa.
Que b i baja toros, no 's veu sino aqui à Espanya Pero d' baverbi escriptors y artistes,
sacerdots de la ilustració, en lo cor de la Cafreria, es discutible saber si s' atrevlrian à imitar
Los carlins, dol seu negoci ' n diuben la als de Mudrit.
"sanla causa.'
À nostre entendre es una tanía aquesta que
aviat se 'n pujarà al Cel, empunyant la palma
Un rector predicava devant de un auditori
del martiri, y entre núvols de pólvora, resnumerós y atent.
plendor de canonadas, y müsica de xiulets.
De cop parlant mal dels lliberals, y volgnent
conmoure ab fets à sos oyents, donant al mateix temps probas de sas bonàs relacions ab lo
REAL DECSET.
Cèl, esclamà ab veu de tró:
—iQue caiga foch del Cèl per cremarlos à
Jo D . Carlos V I I , rey de 1' Eiperama:
Atenent à que una de las fursas que mes tota!
mal fan à nostres exèrcits, per la rabó de que
Y jZas! comensan à caure glops de foch
no b i ha pitjor cunya que la de la mateixa fus- desde cert punt del sostre de l* Iglesia.
ta, sou los paisana, que portan lo nom de mtL' auditori està fascinat. En mig de la consqueUls;
ternació sols se sent una veu: tothom murmuConsiderant que es precís contrarcatarlos, ra.—«Aquest home diu la veritat, es un sant,
esl' escullitde Déu.»—
costi lo que costi;
Y tenint en compto que tó de ser molt poch
Y i rector cada vedada mes engrescat ab
difícil, Mtentant per uom un miserable dimi- 1' efecte del miracle. Dona i crit dugas, tres,
quatre vegadas, y altres tantes lo sostre voDecreto:
mita llamas y brasas.
Que desdo avuy los nous partidaris do la
Per últim fa ja n i l ^ quart quo dura la funsanta causa que s' allistin à las fllas de mos ció y encare crida:—«Que caiga, que caiga,
eéxrcito, formin cossos especials, y prenguin foch del Cèl!... quan de cop se sent desde dalt
lo nom de Migueh.
del sostre la veu del enterra-morte qu' esclaA veure qui guanyarà. Ells à copia de Mi- mà:
çuekCs y nosaltres & copia de... Miqu*lt\ ...
—Mossèn Isidro.... No 's cansi mes que 1'
Expedit sota del llit del rector del poble allà esca ja se 'ns ha acabat.'
abont m' amago, lo dia 28 del mes de las
margaridas de 1' any de la era de la llana
1872.
—Digui: en Carassa ies també un caUcillaU
FiriHat.

—Si si'uyor.
—
Donchs per mes que barrini hi ha una
CARLOS VII.
cosa que no la puch entendre.
Lo secretari general
—«Y que es aquesta cosa?
Lo MW DEL SALPAS8ER.
—Com dimoni pot cabre una caratsa en un
cap tant petit. Dcsenginyia: una de dos: ó bé
Diu un periódicb carli que lo do Navarra no es lal carassa ó bé lo de cabecilla es una
martxa molt bé y que encare que en dita pro- broma.
víncia solzament hi baja 5,000 homes, son tots
gent decidida y de terro.
Diu 1' Imparcial que l ' altre dia en Elorrio
iNo es veritat que no 's comprèn com sent
va celebrarso un banquet en solemnitat de la
de ferro, fujin de las balas de plom?
terminació del conveni tant cacarejat.
iQui h i assití, segons dit periódicb? Nada
menos que un general situacioner y la Junta
Avis als sabis.—Si i s carlins de Navarra
de guerra carlista.
son de ferro, y van sempre en direcció de la
Lo general no 'ns estranya. A l cap Je vall
frontera «no podia haversc donat lo cas de que
d' algol" bi tó de servir lo tracte continuat
i s Pirinèus per aquella part fosaen iraantats,
que ha tingut ab los homes de Setembre.
ja que de tal modo i s atrehuen?
jPero la Junta de guerra carlistal... «Que
per ventura .-' han tornat progressistes los
senyors quo la componen, que vajin à dinars
* Un jove aficionat al cant quo sobre Jesafi- aixis?
nar molt,se trobava cnrogullat y tenia una tós
i Ja ' u veuben; en los nostres temps tot està
de mil diables, estava un diaempenyat en fer- corromput, tot.'
se sentir do uns quans companys.
—Noy, 1' h i digué un, aixó no 's pot sentir.

EPÍGRAMA.
Deya Donya Triaitot:
— ma filla fà tant de M ,
que dona tot lo gue U
•—
Y deya la veritat.
J . G. G.

—iQuina llàstima que i xicot Urso, en Uoch
de Carlos V I I , no 's dlga Carlos X!
— A y , ay iperque?
—Perquè la X en matemàticas representa
sempre la incògnita, y are que ningú sab ahont
es, lo séu nom 1' b i estaria més bé que à un
capellà la sotana arremeogada.

Per tot arréu hi ha alsaments.
—iQue no ' n sab.» A Valencià, home fins à
Valencià....
—«Vol dir.»
—Si senyor, s' ha alsat Mr. Berignet
ino bo havia sentit à dir?
—No; i y qui es aquet? Serà un general francès, al servey dels carlins eh?..
—Cà es un d' alló que ' n diuben areonauta:
tó un globo y s* alsa oada diumenje, montat
en un burro.

En un número de primers d* aquesta senmana publicaba la Recongnisla una correspondència de Barcelona.
Deya en ella que la tunyina de Piera havia
sigut una victorià pels carlins: que và ser desarmada casi tota la columna del coronel Araoz.que i gobern no ha dit encare rea d' aquesta
acció: que un esquadró de caballeria de Bailen
y algunas compayias del regiment do Burgos
s' han empassat ab la facció de ' n Matías Vall
à qui perseguian: y que 1* altra nit van entrar
aqui à Barcelona ufls dos cente individnos de]
exèrcit completament desarmats....
Jo francament, si arribes à ser redactor de
la Reconquista, periódicb católich , fora tant lo
que tremolaria de por de anar al Purgatori,
que estich segur que ni menos podria escriure una ratlla.
Vejin sino à rahó de set per cada guatlla,
quans anys los hi corresponen per Y anterior
noticia.

CANT DE GUERRA CARLISTA.
Lo corn la senyal dona!
A l cap viugan las teulas
y lo trabuch que penja
escalfi nostras mans.
Al cós bén cnrotlladas
se vejan las sotanas,
que son pél que ha de corre
la mare del embràs.

La Tomasa.
Deixóm estar los temples
deserts de gori-gorit,
j * que deserts los quartes
los han deixat temps hà.
Sí allà i treball uo 'ns pagaa
aném à la montanya....
Àqui al meuos se 'os donaii
tres pelas de jornal.

Deixóm las majordonas
que campin allà ahont pugau:
marits tuntos si ' n rolan
bé prou que 'n trobaràn,
Lascaixas de las ànimas
uo las deixém pas plenas,
que si '1 que 's queda, 's queda,
lo que so ' n và, se ' n và.

Umplimnos los motxíllas
de sants j de medallas:
y '1 cel, als qui "ns sigeixen
uo 'Is hi neguém jamay.
Sl i s fan figa las canias
coratje fabriquómlos:
—«(jul porti una medalla
del foch se escaparà. >

Per mes que Dóu perdoni,
segons la Biblia ensenya,
à aquells que mes 1" ofenen,
als qui la mort 1' hi han dat,
cspuvilém nosaltres
als qui 1' arròs se "ns menjan:
à falta d' altre cosa
deixém 1' arròs salvat.

Avant la carlinalla,

carlins avant y fora....
de morts los trabuchs sembrin
de I ' enemich lo camp...
Las trlpas dels coutraris
serveixin per las bridas
que en lo combat aturin
lo forsa dels cavalls.

iSentiu lo corn? Ja es hora!
Al cap vin(,-an las teulas,
y lo trabuch que penja
escalfi nostras mans
y al crit de orale Jralret
y donihus cobiscum,
que caygan fets à micas
que caygan lliberals!

1

Un dels dos progressistas nomenats últimament ministres, sortia de un cafè y duya al
darrera una réeua de diputats.
Dos republicans contemp'avan aquesta escena y un d' ells digué:
—Vet' aqui un astre progressista,
—Un astre dius* respongué l'altre. No noy,
que es un cometa, iín primer lloch calcula lo
temps que pot durar, y segonament mira ' t
bé la qua que tragina.

Los Borbons de França d ' Itàlia y do Espanya estan de pega de lo qual nos alegrém y
esperém i|Ue passi igual també al pretendent
à la corona d' Espanya D . Alfonso V I I que
es de la mateixa fusta.

Lo promotor-fiscal de un jusgat deMadritiímana nou anys de presidi en contra del redactor del Comboi D . Eduardo Domínguez, per
una causa do Impronta.
Y i poble cspaayol y fins la lley j à fà quatm
anys quo M H M M 1' establiment del Jurat.

Lo emperador Guillóm de Prussià està sufrint una paralissis.
Apa! Que "n donga gracias à Dóu, tal com
En lo nou ministeri hl ha sis unionistas y
ne donava un any endarrera de las vlctorlas sols dos calamarsos.
que obtenia sobre i s francesos!
Poch à poch se và lluny.

La (iaceta al donar compte dels fets de Sitjes
S' ha aixecat una partida cn Zalamea.
deya:—Los latro-facciosos demanaren cinNo diu lo parte si va ó deixa de anar capitcquanta mil duros als majors contribuyeots nejada per 1' alcalde de dit poble.
dels quals se n' emportaren 1,500.
En cas que ho fós podria ferso la segona
Mil cinchcenls que? /.Majors contribuyents part del 'Alcalde de Zalamea» de Calderón de la
ó duros?
Barca.

Llegim en un periódich:
«Un suscriptor del Vorreo n i l i l a ' " tinguó la
ocurrència de dirigir una carW à la redacció,
en lo sobre de la qual hi escrigué: «No hl van
pas sellos.»
Y anyadeix:—"La carta referida arribà al
sóu destins ab tota puntualitat.»

Los agents de policia de Davenport han demanat aumentde sou, y veyent que no se i s
atenia, s' han declarat en huelga.
Veus' aqui una classe quo no sabém si està
afiliada à la Internacional; pero que no deixaria de convenils' hi als internacionalistas.

Quan lo Terso, al arribar aqui à Espanya s'
uní ab los séus, aquests feya un dia que no Solució 4 In xnrnd» d r l n u m r r o
liavian monjat. y al donar los ffrTcn éo las
artidas lo crit de "Viva Carlos VII», molta
foren los que responguéren.—«jViva i pà,
Sent mes poruchs que unas r a t a a ,
que es lo que 'ns fa mes falta!»
4 la mon tan va se ' n vàn
jOh reys de dret diví, que no teniu lo
rectors y teulas en gran
mannà!
*.
al frente dels PA-PA-IU-TAS.
L& Ksperansi dona la noticia de que en la
acció deOroquieta un mestre d ' estudi no feya mes que descarregar las carrabiuas que
sos companys 1' hi carregavan, havent causat vint y dns baixas S la tropa.
En aixó 's descubreix lo perillós que es no
pagar als mestres correntment. D ' aquesta
manera qnedan ab una gana que i s alsa, y
la satisfan com poden.

Diu la correspondència de Madrit de la /mprenla que lasublevació carlista acabarà aviat
C A ÒVII3 A K r y V I D A S .
per lo desprestigi de Carlos V i l . Contat per
tcstimoni-i oculars de rarlistas curals j a d e la
—/.Y bé es mort ó no es mort D. Carlos?
sóva carlomania, se sab que lo jove príncep
—Home uo 'u sé. Jo crech que es viu.
no ha nascut pas pela combats. La sóva des— Y no obstant, miri que h i ha personas
compostura, la séva turbació y atolondrament,
que estàn en posició de poder saberho, que 's
las sevas esclaraacions de por en lo moment de
jogan un ull de la cara en que es mort.
la accióde Oroquieta lo varen posar tant en
—Fassi '1 favor de pararse on una cosa molt
ridícul als ullis de sos soldats, que ha quedat
senzilla. Si fos mort, los partidaris no posarian
imposibilitat moralment de presentarse novatant empenyo en ocultar lo cementiri en que
| ment devant d ' ells, fent aixins perdrer lo seu
està enterrat, ja que si amagan tant lo siti en
I prestigi y respecte, matant 1' entusaiasme.
que 's troba, es precisament per evitar que '1
«Sols lo prestigi la autoritat y la por que se tc
matin.
à alguns cabecillas ha fet conservar en las
partidas alguns centenars de navarros.

X ARADA.
Primera es un adjetiu
que avuy s' aplica molt poch;
prima j dus es una cosa
quo fu anar à qui no pot:
Jhs y tres en castellà
sol serne enemich del gos;
y dot j quatre va serne
lo nora d' hermità famós
que 4 Montserrat ne vivia
en los teraps do la picó.
Lo méu tot es una COEB
quo se 'n parla molt y molt.
sens que ningü 1' haja vista
ni puga darne rahó.
Tant sols los homes d" cstola
la predican per lo mon,
per quan se i s cou lo que menjan
en las brasas de son foch
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