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/a meva Womki i

lo iflateixa en dieS de vacances,*» em sento,,.
a:rata ebm per un iman, i no puc jlcixaç d'aíriba<ruie fins a la muntanya! Una miCa de remor que

J

Totes les mareteste^en jnoü bàn COP, ; J.-\
més com el de Ja meva, crec no n'Jii ha cap,
ja que sa bonesavival més que tot l'or,
per 'xo que l'estimo, ella prou que ho sap.
Jo que no voldria, fer-la enfadar mai',
ni dar-li disgustos, ni fer-la entristir,
de bons propòsits, al jorn si-en .faig!....
[mésyai!
bon Déu! ajudeu-me per no defallir!
Mareta esíirua,dav.que aLxo llegiràs,
si de compili' deixo, que no ho dubto, no,
—escolfà-'m encara, \teriterf que'hoïaràs?-perdona i estima a la teva Rosó.
i

ROSÓ GARRIGA. (10 anys)

trenqui el silenci, -d't fa jjlçar.el cap pera veure el
que passa a l'entorn

teu, i llavors, oh sorpresa!

veus que tot ha canviat d'aspecte, lot sembla més
bonic. Sobre lot si ens, trobem en un d'aquells
passatges en què Kautor de! llibre ens fa gaudir
els encisos dç.l.a..Mare rnilura..

. ... _

A veyades/m'enlrelinc mirant com les eixerides orenetes passen.com sageiea.ratlldntrimni.ejisa serenor de l'espai: també m'agrada contemplar
la mar,talment com urKrgran bassa d'aigua blava,
on semfija que el t e l vulgui emmirallar-s'hi.
1 llavors, quan ja has admirat

!ol el que el

volta, tornes a fixar la .visia ,damunt el'llibre. i
impressionada i agradada de loi el que has visi,
amb quin dalil tornes a reprendre la lectura!
fil llibre, doncs, és el nostre millor amic i
com a tal l'hem de iraciar. per això no l'hem de
desemparar mai: en ell trobarem sempre bons
consells i coses assenyades.
Hem de tenir cura. però, de llegir sempre
llibres bons, ja que si aquests poden fer nos molt
bé, les males lectures, en canvi, poden produirnos el mateix efecte que les metzines,envenenanlnos l'ànima.
listimats amiguets i amiguetes que em llegiu,
propagueu sempre les bones lectures

El llibre

i allunyeu

de les vostres mans les immorals, talment com si
fossin serpents verinoses.

Ja sabem que el llibre bo és mi tresor incalculable per al seu posseïdor, és a dir, que el bon

M.MKiAWDA CUIiUS
(15 anys)

Uibre és un dels nostres millors companys.
Sobre loi hem de tenir ceri respecte i estimació vers els llibres escolars, perquè en ells hem
après les primeres lletres, a pronunciar les primeres síl-labes, i una munió de nocions

i dades

que han contribuït en gran manera al desvetllament de la nostra intel·ligència.
I si respecte gran hem de tenir vers els llibres
instructius, què en direm dels llibres recreatius,
d'aquells que ens proporcionen hores delitoses i
ens han fel oblidar més d'una vegada tols els dolors que ens envolten.?
Si algun dia anem d'excursió i volem reposar
una estoneta, quina

millor

companyia

podríem

desitjar que tenir un bon llibre al davant i delectar-nos amb els més bonics i instructius contes i
aventures exposades i atrevides? Qui serà que
refusaria tal benestar?
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Sempre ovant
A c r ò s t ic
MARENY ha vist la llum
Amb joiosa acollida
Rebent-ne la mainada
Els fruits de sa collita,
No defallim, amics,
Y avant, donem-li vida.
UNA BADALONINA
(1<5 anys)

