FESTA MAJOR DE TERRASA 1929

En baixar de l’estació veus la
gran animació.

Et deixa un bon record tot el
del carrer del Nord.

Un jardí piramidal davant
l’Escola Municipal.

Plaça de Zamenhof; salta a la vista que aquí
hi ha element esperantista.

Carrer de Sant Pere,
espaterrant! per més que no
ve planejant.

Arribes a la Plaça Majó
reformada de debò.

Veus el molt que s’ha enllestit
la façana del Sant Esperit.

Trobarem qualque meravella
pel carrer de la Fontvella?

En efecte, al carrè aquest hi ha
el Museu Soler Palet.

Pugem sens sentir panteig; ja
som al cap del Passeig.

Passem pel pont de Vall-Paradís:
aquell panorama és un encís.

Visitem l’Escola Industrial,
que és fama universal.

Trobem que està de primera;
fem via cap a Sant Pere.

Admirem els retaules antics
ben conservats i bonics.

Passem pel carrer de la Creu i
Nou, que res nou es veu.

No podem deixar per alt la
façana del Teatre Principal.

No volem deixar per altre dia
visità el Cine Alegria.

Un moment ens hem parat
davant la Plaça Mercat.

Ja som a la Rambla d’Egara; és
bonica, però cara.

Per veure la cabuda que hi ha,
al Recreo vam entrar.

Ja som al carril de les Planes;
d’anà a les Fonts ens vénen
ganes.

Som a les Fonts: meravellós!
hi ha Hotels de tots colors.

En Ribas i En Mitats donen
moltes... facilitats.

Cap a Terrasa s’ha dit per
ballar tota la nit.
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