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BONA LLEVOR"

tant la copdícia dels qui no s'aru-

aclamació totes les fòrmules pro-

r~n
a embutxacar monedes
.
.... amb la

P.J>Sades per pol'li.lrles a Ja pràctica

misèria i JCI fam del's seus

en

ger~

mans ...

re·

·El Govern .;, qui per la Llei

presento fa lo que pot per enc.arri·
lar la v_¡d·a dintre el desgavell que

Cançó de Maig

el grau i fo1·ma que cada comar-

ca ho ..cregués convenient ~egons
els seus especials interessos, des ~

prés d'estudiar-les en
.

'

.
m~ncomuni :. -'

tat dels seus Ajuntaments.

Ja imprevisió i el de_s cuit que altres
governs havien deixat creixer, satisfets i tranquils amb decretar la

••••••••••••••••••••••••••

s'acotia fent remor

d'aucclls lo volíor
en In Jro njeda.

--:- ........ ~..........l..t

, .l

cumplint
sense sotragades el ca,.
'

.

Jendari formulista N<Jcional.
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~ .•

~··

. . ·- ·- ..................... .'.,t. ..L . •I!. .. f" , l. l .,,ti ....t . t?!!!'

Una ruixada d'or
cau, de la g roga fl (>r
de la ginestc1:

I

. Pero la eficàcia del treball in•

tens que pose.n avui els homes de
.... .. .. .... ,,., , • ''''"'''''""' " ' ""' ........... . . . . . ...._,v·-·.,,_-.,.,- ..,,.,,.._,.,2' ; c•¡•==:1•

govern per a remeiar la situació no
és prou per aturar que Ja vida es

Prodigalisme

"

mai compendre quant
h::stiman llurs pares
fln s ésser pare.

fora prou si tols no'ns imposèssim
de la situació real, per a evitar un

u~ pare manté vi nt fills

demà d'hivern eo que Ja fam esw

. Pensem-hi. senyors amb aquest
demà i serens i decidits prevenimnos tots
estudiant de veritat les ne-,
. . .

cessifats de cada com arca .l es mi." .
.. . .
..

des a pendre per a satisfer-les i els

mitjans amb que compten per arrivar-hi.

•

Del Govern en tinc. la delegació
oficial, pero de vosaltres e m cal la
verdadera força moral que·m donareu siguent vostre genuí representant, única tmmera de que jo
segueixi en aquest Uoc i tingui dant per al treball que el meu d€ure i
ma vÓiunt.:1t m'imposin en profit de
tots vosaltres.»
Aquestes o parescudes paraules

digué el Governador í un aplaudiment xardorós. unt1nim, fon son
coronament.
Convidats els assistents a ma-

nifestar cada hu el seu criteri sense
'

traves {ni sisque¡·a la del

.
llenguat~

je) la reunió prengué un aire de
franquesa i d'espontaneitat com entre geni de una mateixa familia i

s'arrivà planerament a acceptar per
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aixís resa bona dita,
siga pobre, siga ric,
dins del trangulde la vida.
Els fills marxan a ciutal,
pares restan a masía;
la m are cus que més cus,
rentant los i fenHos mitges.
Els pares so)s mengen cols •
els fills, bon peix i gallina
els p ares, les vuit a joc,
ells, de la nit ne fan día.
Els pares vesteixen modest
els fills , capell í levita;
els pares, r~an el rosari,
ells, ni rosarí ni missa .
Els pares servan la llar.
els fills saraus i barriles.
per les festes del foli mon,
afluixant-los sols rermilla .
Els pares, honrant son nom.
estl'lvfa qu'esfalvía;
.ells, tirant-Jo pel fanc
seguint males companyíes .. .
Un pare manlé vint fills ,
aixís resa bona dita,
més. un sòl fill amb mal càp
els bons pares arruina ...
•

•
•
--:fiiJs pródics que m 'e:,colteu
tornau a la bona vida:
•
sJ• sou mm• pares un JOrn
sabréu, quant un pare estima.
•
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EMILI PASCUAL D' AMIGÓ
.:··

les 1m rentcr~s,
..

la farigola;

L: Un tUl no p odn:í

algun poble escassegi e] pà j no

refila ei ro3inyol
rerresca èi v~ nli!io l
F'lorei.x. en el pujol
quan fa fulgeix el sol

fassi cada dia més difícil, que a n'

pari tosa IJ·ucarí<l moltes portes ...

•

e ntrc herbey tendre.

Neutralitat Esptmyola i amb anar
'

l\. 'Ïif?EU com, va·n creixent
.1 V gronxades
per el vent
..
J~ verdes fulles, ,
jo ovir tot- alègroy
qu'es formó s, gu'es xiroy
el camp ab rruytes.

Degota'! fontinyol
s'escona el t·ierol

'

..

.

a son tebí escalfor
esclaten . de pas tor
les fresques roses.

El mes de Maig somriu

'

la natura reviu
vesfei x dc resla

y quan l'aubadc1 neix
el romaní floreix
en la floresta.
Ja sorns al mes de ~1llig
en que la ront del faig
raja abondosa ,
el dels cap-vespt·es d'or,
dels idilis d 'amor,
d~ llum somorta.

El mès de dolços cants
pels vells y jovençans,
m~s qu'es penyora
de nostw salvació
es mes d ' adoració
a Nostra Dona.

· La }\faré del bon Deo
veyent ni poble seu
¡gaubansa dolça!
voltada de clarors
en mitg d'odorants flors
•
somriu grac1osa.
El temple plè de llum
enbaumat de perfúm:
resona l'orgtt, ·
y gracils ioveners

angelets,
mistiques !robes.

~ntonen .
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Vos dono aqueix mon cor
Regina del amor
Mare estimada
y en nostre últim sospir
guieu-nos al Empir
Verge adorada···

•

J. AUSBll.E
(De Labor).
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