EL NARRO

J Y donchs qué's creyan, que de savis ja no n'hi havían?
que d'ensà que a Grècia no'n crían ja se n'havia acabat la
mena?.... Donchs van errats; completament çrrats. Si això
s'havían pensat, ja cal que d'are endavant pensin d'altre manera, perquè han de sapiguer que al meu poble, qüe no es
Grècia ni Gracia, n'hi tenim un de savi. Y que ho és molt,
eh?, molt! Mirin si ho es de savi, que fins éll mateix s'ho
coneix.
Vostès, es clar, no saben qui és, oy? Ah, si'l coneguessin! Y si'ns el conegués en Rusifíol! Quin tipo, el meu savi,
el savi del meu poble, pera ser retratat per ell que hi té tanta
grapa amb això de lé'l retrato de certs tipos!.... ó sinó que ho
a\gai Don Prudència.
Perquè, vaja, no ho dich per alabarme, ni per alabar al
poble, pró es un savi de tamano natural- Per ell, tots els qui
no li dònan la rahó.... y hasta'Is que li donan, son uns pigmeus y uns neòfits. Per éll, tothom és més petit qu'éll. Y ho
endavina; donchs no hi ha pas ningú ja que li disputi la
plassa de savi honorari y efectiu del poble.
Jo no sé ben bé d'ahont va venir quan va deixars'hi càurer à n'pl poble; perquè éll no n'es fill d'ahont jo vaig néixer
jquina llàstima, oy?; pró lo que sí sé del cert és qu'éíl sab de
tot; jde tot; eh?....
Y no s'afigurin pas que sigui d'aquellas mitjanías que de
tot saben, prò no més una mica. Ah, no senyors, no! Ell no
hi va may am micas: éll sab de tot, y forsa.
Si'l veyan de la vora, ni ho sembla de savi; perquè, si fa
ò no fa, és un home com els altres homes que dunen molt
pel y vidfieras; prò si'l sentían, si'l coneguessin à fondo,
quedarían ben convensuts de que se las heuen amb un super-home dels més súpers del gremi.
Va à peu per xò, encare; prò vaja, todo se andard.
El seu posat, las sevas maneras, el seu tot, no deixan
lloch à duptes de que com ell mateix diu, és un savi perdut
en un poble de pobres inconscients y analfabets. jiPobresü...
Més, no's pensin, per xò; qu'éll també és bastant de plànyer. Perquè, are diguin vostès si no és una desgracia y ben
grossa, ser tan savi en un poble corn el meu; qu'ès una vMa
de las més mansas de tot el plà y fins de la montanya de la
nostra terra?....
Empro, per desgracia que sigui, estith ben cert que éll
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