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- I - 

 

 Vegestu i Santolina 

 eren dos ratolinets 

 simpàtics i faeners... 

 amb la pell de sedalina, 

 llargues ungles, boca fina... 

 i un poc eixides les dents, 

 formant una doble fila. 
 

..... 
 

 Convivien conciliats, 

 perquè hi havia concordança 

 en les tasques de la casa: 

 Ell, en funcions de capatàs, 

 al càrrec de la mudança; 

 i, ella, tocant-se el nas, 

 fent, simplement, de comparsa. 
 

..... 
 

 Sos clàssics desplaçaments 

 recorrien circs i fires, 

 compartint esglais i vides; 

 sens més distorsionament 

 que el propi entreteniment: 

 Ratolinejar per cuines, 

 d’exploració permanent!. 
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 Formaven una parella 

 més “corrent” no podia ésser: 

 Ella, continuament plena, 

 per ser molt fèrtil femella; 

 i un pillastre era ell... 

 dropo i fugint la costella!. 

 

..... 

 

 Cansats de llars inestables 

 i d’anfitrions desafables, 

 acamparen un mal dia 

 en una bona abadia, 

 que els va paréixer de perles 

 per a instal.lar guarderia. 

 

..... 

 

 Mirat des de l’estratègia 

 que la parella assumia, 

 el nou rebost prometia 

 abastir, amb abundància, 

 la futura permanència 

 dels ratolins i la cria. 
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 Entre formatges i olieres, 

 prompte oblidaren les penes 

 i els esglais abans passats. 

 No’n recordaven, a penes, 

 ramassades ni graneres 

 que els hi havien brunyit pels caps!. 

 

..... 

 

 Era el temps de sementera, 

 en el que, graner i sembra, 

 tenen la llavor al punt. 

 Fou la vegada primera 

 que, pernils i formatgera, 

 no els van deixar pegar l’ull. 

 

..... 

 

 Ella, tedioseta en festes, 

 d’adornades orelletes, 

 li morrejava el mostatxo: 

 “açò, sí que val les vespres... 

 que, sense fer carreretes, 

 ací omplirem el sarnatxo!”. 
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 Mentre d’un fil s’engronsava, 

 com si propi fóra el mèrit 

 de tan esplèndit armari, 

 Vegestu li replicava: 

 “a mí em sembla que aquest premi 

 ja fa temps que me’l guanyava!”. 

 

..... 

 

 “Ara, en menys excursions, 

 tindrem més a mà el rebost 

 i dispesa per al goig; 

 renovarem il.lusions, 

 en molt bones condicions... 

 fins lo manco el mes d’Agost!”. 

 

..... 

 

 “No creus, tu, rateta meua, 

 que ací  podrem  recriar 

 i augmentar la nostra mena, 

 gaudint d’aquest dolcet llar... 

 que ens abasteix la panera 

 i ens santifica la pau?”. 
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 Sense pronunciar paraula, 

 posant ullets de “pasquala” 

 i entendrint el pensament, 

 Santolina, arrebossava... 

 satisfeta...il.lusionada... 

 projectant castells al vent!: 

 

..... 

 

 “Ai Vegestu, Vegestu...!. 

 No trobaràs, en la Terra, 

 una rateta més tendra... 

 que sospire tant per tu!”. 

 

..... 

 

 L’obsessió de Santolina, 

 (cos flaquet i panxa omplida), 

 era ésser emparellada, 

 i, prou sovintet, prenyada... 

 o per lo manco servida... 

 més enllà del “creu i ratlla”. 
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 Cosa, per demés, normal, 

 si ho mires des de l’estiu; 

 que és una estació infernal 

 per al temperamental, 

 que no s’acobla a cap niu... 

 però es comporta lleial. 

 

..... 

 

 La parella funcionava 

 a un ritme fenomenal. 

 Però, com ell s’ajustava, 

 tan fidel, al seu jornal... 

 ella assaciava la gana 

 menjuquejant a destall. 

 

..... 

 

 Ell, la sobava a l’andana, 

 dos vegades per setmana: 

 el diumenge i el dijous. 

 I, ella, famolenca i sana, 

 encara que es conformava, 

 no mai ne’n tenia prou. 
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 A falta de més ració, 

 nervioseta Santolina, 

 li dedicava atenció 

 a una distinta aficció: 

 Tafanejar per la cuina, 

 furetejant tot racó!. 

 

..... 

 

 No podeu ni imaginar-se 

 la varietat de recursos, 

 d’artificis i d’abusos, 

 que era capaç de muntar-se, 

 sortejant arròs, tramussos, 

 creïlles, pernils, formatges... 

 

..... 

 

 Què agradable benestar 

 embriagava a Santolina, 

 veient replets els estants 

 de fruites, llegums, brossats... 

 i assortits de manteguilla, 

 per lo menys fins a Tots Sants!. 
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 En aquest enlluernament, 

 pletòrica d’emoció, 

 flairosejava l’ambient, 

 amb tanta satisfacció... 

 que li calà, al pensament, 

 mamprendre nova incursió. 

 

..... 

 

 I en el primer raconet, 

 a on va posar el morret, 

 quasi nou i ben plegat, 

 es va trobar un bitllet, 

 que en realitat, i de fet, 

 no li va treure trellat. 

 

..... 

 

 Escarbà amb les ungles llargues, 

 s’ajudà amb les dents eixides, 

 i furgant per fer més ample 

 l’amagatall, amb les arpes, 

 li pegà quatre envestides... 

 fins aconseguir-lo traure. 
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 En aquesta conjectura 

 i una volta el tingué fora, 

 per enllestir l’aventura, 

 l’escodrinyà per la vora. 
 

..... 
 

 Li donà dos morrejades, 

 sense massa estimació... 

 i escopint, fent marranades, 

 llançà esta interrogació: 
 

..... 
 

 “Per a què servirà açò, 

 que ho serven tan amagat, 

 si lo que jo he rosegat 

 te gustatxo de cartó?. 

 “Què estranys sers són els humans... 

 i què totxeries fan!. 

 Quín toll d’instruccions més rares 

 rebràn els fills dels llurs pares?”. 
 

..... 
 

 Lo bò, escampat, a dos mans, 

 farcint les prestatgeries!. 

 I guarden les porqueries... 

 en claustre de pany i clau?”. 
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 “Tu què opines, Vegestu... 

 creus que açò serà d’algú?”. 
 

..... 
 

 “Quínes preguntes, redell!”, 

 li replicava l’amic, 

 tot ell fet un embolic 

 al fí d’un trencabudell. 
 

..... 
 

 “Saber-ho, no ho puc saber... 

 però, sé lo que hem de fer!”. 
 

..... 
 

 “I què hem de fer, cavaller, 

 d’aquest trosset de paper?”. 
 

..... 
 

 “Doncs, ben senzill, Santolina: 

 fer com qui no veu, ni mira!”. 
 

..... 
 

 “Serà convinent tornar-lo 

 al mateix lloquet que estava; 

 ja que no sabrem usar-lo 

 en lo que usar-lo tocava”. 
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 “I no convindrà jactar-se, 

 ni ficar fonda la pota; 

 perquè, lo que sí ens importa, 

 és que tarden a enterar-se 

 que havem vingut a instal.lar-se 

 a esta banda de la porta”. 

 

..... 

 

 “Així que deixa’t estar 

 lo que no has d’utilitzar; 

 que no hem de ésser consemblança 

 amb l’espècie d’altra raça. 

 I tinc els cabells, ja verds, 

 de tant mudar-me de casa!”. 

 

                   

 

 Amb aquestes reflexions, 

 ell, prosseguia engronsant-se, 

 pujant i baixant pels cables. 

 I, ella, fent l’exploració, 

 que amb infinita aficció, 

 dedicava, a totes hores. 
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 Al arribar sota al sostre 

 que protegia i cobria, 

 enfilats en bateria, 

 xoriços, pernils i postres... 

 va comprovar que hi havia, 

 en aqueix tram d’abadia, 

 manco accés...i mig en fosques. 

 

..... 

 

 Però no es descoratjava 

 per tan feble entropessada!; 

 doncs ja estava més que feta 

 d’orientar-se amb l’oloreta... 

 i, a molt poqueta distància 

 d’aquella subtil fragància... 

 que la posava toveta. 

 

..... 

 

 Amb un triple volantí 

 va trepar dalt la cornisa, 

 que era de fusta ben llisa. 

 I un somnolent tauladí 

 que havia tranuitat allí, 

 va abandonar la pallissa... 

 fugint...sens saber de quí!. 
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 Amb les seves camejades, 

 volta amunt i volta abaix, 

 fent gala de moltes manyes... 

 féu volar uns quants pardals, 

 que al sostre dormisquejaven. 

 I això que eren prou més grans, 

 tant de volum com de cames!. 
 

..... 
 

 Ja estava prop de les viandes 

 amb les dents crescudes, llargues... 

 quan, per la manca de llum 

 i la absència de baranes, 

 entropessà amb unes llaunes, 

 relliscant-se per damunt... 

 fins que a terra vingué a caure!. 
 

..... 
 

 Tossuda, com ella a soles, 

 va prosseguir l’aventura, 

 de trepar cap a l’altura, 

 contornejant per les vores. 
 

..... 
 

 I, en meitat la rodalia, 

 es va trobar un obstacle... 

 que, sense dubte, caldria... 

 d’haver-lo oblidat en l’acte. 
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 Però no ho va fer aixina; 

 per vocació i per naixences, 

 ella era ratolina!. 

 Una furona, molt fina, 

 que, malgrat les avantatges, 

 es buscava la ruïna!. 

                  

 

 

 L’obstacle duia un forat 

 i arometa de pernil; 

 però res no es va esbrinar 

 de lo que ocupava dins. 

 I això a la curiositat, 

 li sacsava uns tremolins...!. 

 

..... 

 

 I és que, en plena obscuritat, 

 cóm aclarir lo ignorat?. 

 Mes...ni pernil ni fuet, 

 resultà ser lo amagat; 

 sinó un màgic cacauet... 

 ben subjecte i camuflat!. 
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 En aquella estància, fosca, 

 Santolina es posà mosca... 

 i li xiulà a Vegestu, 

 (més poregós que ningú), 

 per a que hi fera la rosca... 

 pel forat d’aquell canut. 

 

..... 

 

 Ell estava enamorat... 

 de la cua fins al cap, 

 (això no caldria dir-ho!); 

 però es féu el desmenjat, 

 perquè s’havia proposat 

 no caure com un panfígol. 

 

..... 

 

 Ella, era prou sabuda 

 i al mateix temps molt tossuda, 

 per a que, fent-se la molla, 

 Vegestu, que era una joia, 

 li tinguera més caiguda... 

 que als ulls de la seua cara. 
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 I el guipava i reüllava 

 passant-li el nas per l’orella, 

 maurant-lo, melindrosa...: 

 “Et done a xuplar mamella 

 i em pose tendra i melosa 

 si em traus aqueixa tavella”. 
 

..... 
 

 La resposta de l’amic 

 no fou, de sobres, gentil: 

 “D’interés ne’n tinc ben poc 

 per a emular l’albercoc!. 

 És que vols que amb un pessic 

 em deixen mig coix o tort?”. 
 

..... 
 

 “Te ho he dit moltes vegades: 

 deixa’t ja de fer burrades!”. 
 

..... 
 

 “Aguller que no conegues... 

 passa de llarg...no l’estrenes!”. 
 

..... 
 

 Mes, ella, erre que erre, 

 merenguejant el merengue: 
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 “Fes-ho per mí, vida meua, 

 que jo t’ho agrairé!. 

 Treu-me d’eixe foradet, 

 amb aqueixa gràcia teua, 

 lo que al fons s’escamoteja... 

 siga pansa o cacauet!”. 
 

..... 
 

 “Què entre, jo?. Una poca llet!”. 

 “Calla i no em vingues fotent!”. 
 

..... 
 

 “No dus gravat en l’esquena 

 que jo et vull i tu m’estimes?. 

 Què més vols, rateta meua?. 

 No m’adobes ni em commines, 

 que la convidada teua... 

 no té massa perspectives!”. 
 

..... 
 

 “No em fique, jo, per les bones, 

 en canut d’un sol accés!”. 

 “Ni sé per què m’ho demanes... 

 ni vull que, mai, sense ganes, 

 em portes flors, mes per mes, 

 quan et quedes viuda...a soles”. 
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 Mes, Santolina, insistia: 

 “és que tinc eixe desig... 

 i vull veure’t gallardia!”. 

 

..... 

 

 “Doncs treu-te aquesta mania... 

 que et pot planxar...caure enmig... 

 i pagar la valentia!”. 

 

..... 

 

 “I...xé...que no em faces fàstig!. 

 No em complau l’escolania 

 dels reclutes de l’exèrcit!”. 

 

..... 

 

 “Que el qui s’ufana d’orgull, 

 per mancat de picardia... 

 sol caure, tot ell, de cul!”. 
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 La ratona, enutjada, 

 es mastegava un cabreig... 

 quelcom més greu que un mosqueig!. 

 I, unflant galtes, enfadada, 

 pels nassos esbufegava... 

 tremolejant-li els morrets. 

 

..... 

 

 I el rató, es reprotxava: 

 “Lletges costums que s’aprenen, 

 per ésser rat tarambana... 

 i deixar les sendes velles, 

 per a que ens governen, elles, 

 al primer toc de campana”. 

 

..... 

 

 I així, estira i afluixa, 

 van deixar passar l’estona: 

 Ella, insistint, i no en broma!; 

 i ell...catalogant-la de bruixa!. 
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- II - 

 

 Però el ratolí volia 

 muntar ratolineria... 

 a Ratòpolis, per banda. 

 I, ella, s’engalanava 

 per la nit i per lo dia... 

 i més...si hi haguera manca!. 

..... 

 Mes, la milotxa esmotxada... 

 ni amb la cua es rescabala!. 

..... 

 Per això, si alguna volta, 

 ja melindrós, ja cabota, 

 no la complaïa, en l’acte, 

 li parlava morritorta... 

 llançava-li. al nas, la porta... 

 i el feia dormir al catre!. 

..... 

 Mes, tots sabem lo que aflora 

 quan el nervi ens abandona!: 

..... 

 Aflora...un sentiment, 

 que ni el sentiment controla!. 

 És...la irreflexió, imprudent, 

 que et resquita i esperona 

 per a no fer cosa bona... 

 i enfosqueix el pensament!. 
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 Així estava Santolina: 

 feta una fúria felina!. 
 

..... 
 
 I, sense cap d’atenció, 

 ni al parent, ni a la raó... 
 

..... 
 
 De sobte, féu rabejada; 

 i, amb carassa emmaliciada, 

 tal com si pensat i fet, 

 s’enfilà pel foradet... 

 fins a fotre-li dentada 

 al fatídic cacauet!. 
             

 
 
 Amb nineta fora conca... 

 més marejat que una trompa, 

 Vegestu, atarantat, 

 tancava i obria els ulls, 

 sense comprendre quín us... 

 tindria l’estrany forat. 
 

..... 
 
 Santolina es quedà muda, 

 amb la boqueta fotuda. 
 

..... 
 
 Només fins el pensament... 

 li aplegava un raonament!: 
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 “Misericòrdia, Senyor... 

 que encara no som en festes!. 

 Quí m’ha penjat colleró... 

 i ha clausurat les finestres?”. 
 

..... 
 

 No es feia l’ànim de creure’s 

 lo que acabava de rebre!. 
  

..... 
 

 Lluitava per fer-se enrere 

 i per retrobar l’eixida. 

 Però aquella boca fina 

 havia clavat les orelles 

 entre dos fortes barreres... 

 que acotaven la fugida. 
  

..... 
 

 Quan més afany li posava 

 en retirar el musell 

 del llaç que l’ennuvolava 

 i li torbava el cervell... 

 més el cor li accelerava... 

 més les pates derrapava... 

 i menys recurs li restava 

 per a burlar el casell. 
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 Tractava de no immutar-se, 

 forcejant per esmunyir-se; 

 i no assolia llibertar-se... 

 però no volia rendir-se!. 

 

..... 

 

 Què fotuda situació, 

 semblava aquesta ocasió!. 

  

..... 

 
 

 Havia viscut suplicis... 

 minves i racionaments; 

 però amb manco perjudicis 

 i no tan durs sofriments!. 

 

..... 

 

 Què atrotinats, pel cervell, 

 rebobinava els records, 

 viscuts en rialles i plors!. 

 I què memorables fets, 

 amb galantejos i flors, 

 li acudien a la ment... 

 que, amb il.lusió, en altre temps, 

 li assaonaven el cor!. 
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 Sols feia escassos moments 

 tot ho tenia a favor 

 per a rodar lliurement. 
 

..... 
 

 I, ara, sentia el terror 

 de no tenir moviment 

 per un estúpid error!. 
 

..... 
 

 Quína estafa més completa 

 que li havien encaixat... 

 tan ximple, i tan coenta 

 com la del malvat forat!. 
 

..... 
 

 Probablement no hi hauria 

 altre conducte en la cuina, 

 pensat en més picardia 

 per a fotre-li la vida. 
 

..... 
 

 Què insensat li pareixia 

 correr perill infinit... 

 fent l’exploració, de nit, 

 podent gaudir-la en lo dia!. 
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 En meitat de l’agonia, 

 rosegant el sofriment, 

 se’n recordava, també, 

 de l’estància a l’abadia, 

 quan Vegestu l’advertia 

 que no abocara el morret 

 per cap dubtós foradet... 

 si la llum no l’assistia. 

 

..... 

 

 “Ai, Vegestu!. On estàs... 

 que no m’ajudes...què fas?. 

 En avant, et faré cas... 

 a tot lo que tu voldràs!”. 

 

..... 

 

 Un poc tard s’ho plantejava!. 

 Perquè, mentre s’enfosquia 

 tan aspra i nefasta ombria... 

 a poc a poc, s’apagava 

 la claredat que hi restava 

 al cervell que allí es moria. 

 La llum...ja se li negava... 

 i, l’ombra, ja l’engolia!. 
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 Vegestu es quedà espantat, 

 bocabadat...tremolenc!. 

 Xisclava desesperat, 

 implorant socorriment!. 

 Pregant-li perdó i pietat 

 pel seu ruc comportament!. 

 

..... 

 

 Enroscat a la cueta 

 de la volguda rateta... 

 suplicava algun remei, 

 de la Santíssima Llei... 

 que salvara la amigueta 

 de tan malèfic turment. 

 

..... 

 

 I aquell maleït tramper, 

 perniciós i traïdorenc, 

 que li robava la vida 

 a tan inexperta amiga... 

 féu oits de mercader... 

 estropejant-los la fira!. 
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 El cos de la ratolina, 

 lliure d’hàlit i de vida, 

 prompte deixà d’excitar-se. 

 Vegestu encara la crida; 

 no es conforma, ni es resigna... 

 però ella...no pot girar-se!. 

 

..... 

 

 Abraçat a Santolina, 

 que no es queixa ni respira, 

 no ha assolit consolar-se... 

 ni emparant-se a la mentida 

 de que, en la futura vida... 

 tornaran a retrobar-se!. 

 

..... 

 

 “Rateta...què ja no et queixes?; 

 ja no deus res a ningú, 

 ni res te deuen a tu... 

 però a mí els dubtes em creixen!. 

 Per què te’n vas i a mí em deixes, 

 amb lo cor ple de verducs?”. 

 

 



 29

 

 

 “Sàpies que et vaig advertir 

 i no em volgueres sentir!. 

 Veges, tu, si l’has fet torta 

 per fer lo que no t’importa!. 

 L’has espifiat, per descuit... 

 i ara estàs...inerta...morta!”. 

 

..... 

 

 “A partir del dia d’avuí... 

 què et creus que puc fer jo ara, 

 per lo rebost i l’andana?. 

 Si tu has sigut, per a mí, 

 des que amb tu m’aparellí, 

 mare, nuvieta i germana!”. 

 

..... 

 

 “Tu em diràs que faç ací, 

 jo, que sóc un ratolí, 

 acostumat als teus mossos?. 

 Quí es farà càrrec de mí 

 quan perda senda i camí 

 mussitant nostres romanços?”. 
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 “Ja veurem ón tire el rall, 

 ara que vaig cap avall, 

 desfornit dels teus abraços!. 

 Ara, que teníem bon tall, 

 per a no esgotar-se mai... 

 i tot era de mosatros!”. 

 

..... 

 

 “Quín destí més insegur!. 

 No hi ha ventura que dure, 

 ni projecte que perdure... 

 ni bac, que no siga dur!”. 

 

 

 

 

 

 Mentre li donava voltes 

 al contundent artefacte, 

 recordava, amb certa pena, 

 els misteriosos preceptes 

 què, amb menys virtuts que defectes, 

 els homes, plenen l’escena: 
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 “Senyores i cavallers: 

 on recrieu les gallines, 

 pollastres i tites fines... 

 no li digueu galliner?”.  
..... 

 
 “Aclariu-me alguns conceptes 

 que s’escapen a la regla: 

 a lo que és un mata-rates... 

 per què li digueu ratera?”.  
..... 

 
 Gemegant, sens alleujar-se, 

 Vegestu anava allunyant-se...  
..... 

 
 I, aixina es passava els dies, 

 sense humor, ni correries...  
..... 

 
 No tenia ganes de viure!. 

 Ni sivulga el cable elèctric, 

 que li servia de trapeci, 

 li motivava el somriure!.  
..... 

 
 Cóm absorbir la lliçó 

 que la vida li endinyava, 

 donant-li mort i passió 

 a lo que més s’estimava?. 
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 Abstret, per sentir-se a soles, 

 tristot i amb ningunes ganes, 

 cuejava, arrossegant-se, 

 sense poder oblidar-se 

 de la rateta de marres. 
 

..... 
 

 Pansit, minvat i dolós, 

 ferit per la sort, adversa, 

 li prodigava, amorós, 

 amb planyidera conversa... 

 un adéu melanconiós: 
 

..... 
 

 “No creus, tu, rateta meua, 

 que, si no pots esperar-me, 

 serà prou més suportable 

 no perdre l’estela teua... 

 que és una estela entranyable?”. 
 

..... 
 

 “Vull trobar-me on estàs tú, 

 i et vull tenir junt a mí!. 

 Deixa’m obert el camí...!. 

 Deixa...que, el teu Vegestu... 

 s’enrole al mateix destí!”. 
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 I, en la primera ocasió, 

 que se’n pujà a dalt l’andana... 

 es relliscà amb un buró 

 curvilini...com rodó... 

 i es va fotre una castanya 

 del tòs a la sotabarba... 

 que s’obrí son cap en dos. 

 

..... 

 

 Aquella dolça criatura, 

 d’entranya sentimental... 

 romàntic i celestial... 

 gaudia d’ànima pura. 

 I es buscà la sepultura 

 per pujar-se’n enjorn al Cel... 

 on diuen que tot es cura!. 

 

..... 

 

 Tal qual trist i molt cansat, 

 va entrar en Mansió Divina, 

 abatut...malhumorat... 

 més mort que en l’anterior vida!. 

 Sense ganes d’esbrinar 

 en quína plaça acoblar 

 l’ànima, lliure d’espina!. 
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 Però...què casualitats... 

 allí estava Santolina, 

 amb la boqueta més fina... 

 i els ullets ablaürats!. 

 

..... 

 

 Volgué parlar-li...abraçar-la... 

 però, ninguna raó, 

 ni tan sols la del perdó, 

 per la boca articulava!. 

 

..... 

 

 Provà a cridar-la, xiulant... 

 però, tampoc el xiulit, 

 en aquell nou esperit, 

 li servia de reclam!. 

 

..... 

 

 “Santolina, que sóc jo...!”, 

 intentava ventejar. 

 Però res pogué parlar... 

 perquè no afluïa el sò!. 
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 Es pressentia...esbatussat... 

 ullerós i atabalat; 

 amb les orelles tesetes, 

 els ullets espurnejant... 

 un nuc en el paladar... 

 i, el cor, vinclant campanetes, 

 en la porta i a les vespres 

 de ficar-se a festejar!. 

 

 

..... 

 

 

 No pogué creuar paraula, 

 amb la seua Santolina!. 

 No sabia què li passava... 

 la resplendor l’encegava... 

 la sensació era divina... 

 I, sense dir-se...ni fava, 

 juntaren, ambdós, la cara, 

 i enfilaren la fugida!. 
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 I, abans de desaparèixer, 

 els dos, pel mateix carrer... 

 del camí més vertader... 

 per la banda de darrere, 

 on queda en pau tot el deure, 

 es va oir aquesta veu: 

.....  
 “En tant la glòria us aplega, 

 ja em supose que sabeu... 

 portar al muscle la creu... 

 que l’orgull del món doblega!”. 

.....  
 I acte seguit, Vegestu, 

 que no se’n callava cap, 

 més parlador que ningú... 

 va respondre, descarat: 

.....  
 “No assimile el destarif... 

 que em torna tarot-tarit!”. 

.....  
 “Ara, sí que pague prenda 

 d’algunes dites, per Déu!. 

 Sí que és de veres, redéu... 

 que acolla, però no ofega!”. 

.....  
 (Però, caram...cóm repreta!).   

                            


