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LA PRIMAVERA

per Pere GUAL

Oi/é bonica què és la primaveral
A dasâ tenim íms 'lasers que estan

carrôgats de ponsellestíélgunes ja comen¬
cen a esclatar. —• Que bonic íarà quan
seran toteè florides I

De bon mati ja em despert'èíi %'le
cants dels ocells que ja volten pel rosa?
que tinc sota la meva finestra.

La meva cambra es plena d 'alegriai
perquè sota el ràfec de la taulada ca¬
da any i venen a fer el n u una parella
d'orenetes. Jo les respecto molt perquè
elles es mengen els mosquits «que volen
-íTíO de la mev^í *ine«í+-'=«
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per Ricard RAVENTÓS
Â' Sant Pere Moianta fa cosa de set o

vuit mesos que tenim ferrer. Va venir un

Djssabte per la tarda, i tan prompte va
arribar nosaltres, els nens, anàvem a la

à fer voltar el ventilador» com era

un home foraster encara hi anàvem més.
Jo visc al costat de casa seva i sempre
i sóc. Com nosaltres, els nens, no n '
havíem vist mai cap. rq j Sant Pere, per
això sempre i anàvem.

Un dia un nen que es deia Jòse'p i"'
,va anar i el va fer enrabiar. El ferrer el '
va empaitar amb una escombra mulladà*
d'aigua I nosaltres vinqa riure.
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FIAT.. ..

per Benet MARCL
Fa cosa de 15 dies que feia aquel;

vent i jo vaig sortir per a veure si tro¬
bava cap amic. Al sortir al carrer trobi
dos nois i els digué si volien venir a
dins del pati perquè a tora feia massa
vent. Ells dos digueren que si i entraren
i l'un quan vegué el xerrac digué: Xer-
raquem aquesta soca? Jo els digué:
Venga, i la xerracàvem. Quant ja boi
estava me'n vaig anar a buscar una mi^

ca d'oli per untar e! xerrac.
El meu pare havia deixat una botella de
vi a sobre una pedra í l'un dels dos
amics em distreia i l'aiíre es bebia el
vi de Tampolta i després l'un digué: Que
as bo 1 Jo digué; Que es el bo? Ell di¬
gué ens hem begut tpt el vi de I'ampo»
lla, Uavòrens manxaren amb la tripa ple°
na de vi.

No es pot fiar dels amics S
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LA PELL DE SERP

per Josep VINYES
Una vegada erem dos companys que

anàvem a la vinya. Pel camí vam trobar
una serp. El m^u company va veure-la
primer i digué:—Guaita quina serp més
grossa. Ens posàrem a correr i quan e-
rem a la sorrera vam veure una pell de

serp estirada al farratge Pensant-me que
era viva volia escapar i el meu company,
digué; No t'espantis que puja un carro
i ei carreter la farà marxar. Tots tres hi
anàrem vam plegar la pell i ens la po¬
sàrem a la butxaca oerquè aquell home
ens digué que ia peil de serp ens fa«
ría trobar coses, per això ens la quedà**
rem,
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per Joan MASSANA
L'atzavara nostra és rnolt bona per cu¬

rar els mals. Cura esgarrapades de gat,
de conill, de gos, d'esbarzer, etz.

Quan tingueu una esgarrapada aneu a
câl Bagaret, no el de la muntanya, el de
S. Pere Molanta. No us farà pagar .res
perquè n'I^i ha mqlta.
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El pare sempre diu que vol' arren'^car-
ne la meitat, però,, la mare no ho vOl per¬
què ho fa servir per extendre roba.

No és pagant
Es va a buscar.
El que no tingui ganivet que'f vagi a buS",

car. El que en porti, que en tall! que no
li diràn res.
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por Juan MONTANER
El martes pasado fué el dia señalado

para jugar en Vill^farnca (campo neutral)
el partido de desempate con los niños de
Plana Rodona.

Nos alineamos y dimos comienzo al
partido. Nosotros dominábamos la pelota
muy bien y gracias a marcar siempre a
los principales jugadores podimos avan¬
zar mucho porque aún que ellos tenían
tres refuerzos que eran los únicos que
jugaban concluyó la primera parte que¬
dando 1 a 1.

Empezó la segunda parte sin que hu¬
biese novedad durante bastante tiempo,
Das-)jas hicie'oa otro goal. Nosotros nos
dábamos por perdidos más siguiendc:
los consejos del sr. Maestro pOdimos
emoatar. Cuando nos dijeron que falta¬
ba poco tiempo, haciendo ún esfuerzo
de valentia y siempre siguiendo loo
consejos del sr. Maestro coeseguimo.:
hacer otro goal que lo aplaudimos co
unas—hurrasl y unas ovaciones formidi
bles. Faltaban 10 minutos y nosotros, ya
no estábamos para hacer otro goal si no
a no dejarnos hacer.

Al fin ganamOs pOr 3 a 2..
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por i-^tíCJrp DÜRÁN
Una vez un niño llamado Juan dijo a

un compañero suyo llamado Cristóbal si
quería ir a buscar setas.

Cristóbal muy contento fué a casa su¬

ya a decírselo a su madre para ver si le
dejaba. Su madre le dijo que no. Cristó¬
bal se puso triste, pero al fin con la pro»
mesa de ir a la montaña más cercana su

madre accedió.
Ai día siguiente los dos amigos se pu8ie°
ron en camino con un cesto en una ma¬

no y un bastón en la otra.
Ai rato que busc-iban en la montaña cer»

cana vieron qu>j -n aquella montaña no
hablan setas y acordaron ir a una más
lejana. Allí buscaron buen rato pero se
les hizo de noche m.ás pronto de !o que
creían y luego al ir a su casa no encon¬
traron el camino y se quedaron a dor¬
mir en la montaña. Sus padres al ver que

ya era de noche y aún no habían lle¬
gado se pusieron a buscarlos y los en-
cohtraron cuando empezaba a salir el soi.
^sbarrfttntados nunca más fueron a bus-
caf setas sino en compañía de mayores/
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SOMNi

per Joan AÜ'GÉ
Aquest dia vaig somiar que anava ©n

un aeroplà trobat en una illa. Anava amb
un altre company.

meu company i jo vam ànar a Bar-
ceiona'a veure ei' ¡moíi. Varir nqafar una

barca de rems. Ens ficarem mar en dins.
A la vora de la costa tii havia una illa,
no molt gran, on hi havia un §ieroplà pe¬
tit. No rhés podien anar-hí dos. L'agafo,

pujem a dalt i l'enje jo començant á ànar
en l'al re. El meu ^..vrvmonu fenia por. Cau¬
rem deia, No tinguíi^ por li confeetava. ,
A dins del aeroplà hi havia dos paracai¬
gudes jo me' n veig posar un i el meu
company l'altre, Si miràvem aterra amb
un llarga-vistes ens rodava el cap, Aí
P^.ssar per sobre Sant Pere el weu com-
pany digué:—deíxerti'Se anar? Jo !i vaig
oir. — tlremse, El ügroplà vq]3.v>-'^ '■-•'^bre ■
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Els «metilers ja comencen a brotar, tre¬
uen les fulles i ametlles molt petiïoiiet.

Fèlix BERTRAN (7 anys)

♦

Avans d'ahir ens vam vendre una cabra
* t

que no feia gens de llet Ens eh donaren
40 pts. La mare volia 12 duros, doncs 40
pts, li semblava massa barat.

Joan VINYES (10 anys )

.*

Un dia jo men]ava,?paçi'Sei8l|xai ¡i>^,ve-
nir el gat tot jugan'i emrpl^Và i urpada i
em prengué la salsitxa i jo espantat vaig
haver de menjar el pa sol.. El dolent mar¬
xà sense dir gràcies.

Pepet GUAL (9 anys)
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«<

Ahir al sortir de l'Escola vaig anar £
matar llagostes. Sols en podé matar una.

Josep RAVENTÓS (7 anys)

*

Els arbres floreixen. Els autos, per la e«r=
ratera corren molt. A casa tenim una
cabra que va tenir dos bets.

Gabriel BRAUET (8 anys)

♦

Una vegada vam anar amb una "gc
londrina" al (ompeoles i quan passave'n.
peí mig de la rnar vam veure un coco¬
dril que treia el cap, nedava i es men¬
java els peixos xics. Allà al rompeolas
vàrem berenar.

Rowend MONTANER (9 inys)



SANT PERE 'MOLANTA 11
caneag^asra^^^=aag ■^¿¿MXJ·BaaaaaBfcaBaaiMcssa^sqs·h I ■ 7" —g^saaaa=aa:

QUE VOS SEMBLA LA 6UERRA?

1

En ia guerra tiren canonades i bombes.
Els homes es maten sense compassió ;

Els uns criden. Els altres corren. No res¬

pecten res. Els capitans animen els sol-
cfats. Cauen ferits. Morts. Endavant.
La guerra és bona pels que fan canons,
corretges, armes. etz..
Maleïda sigui la guerra I

Claudi MONTANER (14 anys)
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2

La gyerra destrueix els pdblès, ciutats,
i camps. Es maten homes c'óPh ïornigues.

La guerra és bona pels que veWen. Em
penso que ningú nens, nénee, 'homes
dones no ell :hi agrada là guerra perqué

• : I

maten els fills i qui convé.
Mori la guerra i

^^icard RAVENTÓS (12angs )

3

La guerra sols ès bona per éls trafi¬
cants de guerres: Fabricants dé canons.
Venedors de cavalls. Generals. No pels
soldats.

Mori per sempre rhés la guerra I

«Joan MONTANER < 11 anys)
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4

A Astúries no fa gaires dies que hi
havia una guerra perquè allà són 'més
revolucionaris que en altres bandes.

Josep VIA (12 anys )

5

La guerra va contra eis pagesos. En
maten. En fereixen i queden desgraciats
per tota la vida I no poden treballar.

OoméRSC MASSANA ( 10 anys )



14 LLUM !

6

La guerra és una cosa molt dolenta. Jo
voldria qua no n'hi hagués mai. Només
fan que matar pobres soldats. Com si
no costessin res i arpés no tenint cap
culpa.

Pere DURAN ( 13 anys )

7

La guerra és bona pels r\;gociants,
comerciants I pels acaparadors. P-.; ma¬
tar gent. Per destruir els pobles. Per aga¬
far epidemies. Pels rics. No pels pobres.

Joan AUGE ( 11 anys )

8

Maleïda la guerra! La goerra va cen¬
tra nostra. Mata pagesos. Va bé • !
Per nosaltres no. Però ells tenen bornbfei

Joan CC-^h ( ll anys )
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9

Perqui és bona la guerra? Per ningú»
Perquè ni ha de guerra? Perquè una na¬
ció vol ésser més forta que aitra. En la
guerra tiren canonades, bombes. Causant
molts morts i ferits. Els ferits eis recullen
amb la camilla o amb l'auto de la Creu

^ f^oja. Als morts eis cremen. Els soldats
estant molt espantats però lluiten sense
compassió., Semblen salvatges.

dean MILÀ (11 anys}
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INTERCANVI

Números rebuts:

Vida Escolar de S. V.. de Castellet.,

Endavant i l'Espiga de Plarsa Rodona
Batec de Vilafranca del Penedès.
El Carol de Vallbona d'Anoia

IMPREMTA ESCOLAR í

SANT PERE MOLANTA (Olèrdola) [
BARCELONA j



 



 


