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(Dibuix de l'autor.)

al seu a1can~ la "coreana"
per a ficar els bacilos
a tOll1ellaeles.... sens tassa.
Pren, puix, exen'1ple en aVélll1>t,
la que pots vore la falla,
tot lliure de les querencies
rlue ele manera tan rara
la teua vida espentaven
cap a les mans ele la Parca,
j creu--me, Cirilo amic,
ho die en sério, paraula.
Si vols ser del tot feliG,
busca't prompte tU1a xavala
honesta, que és com es trien
Der afer .bo~la "casaca".
1 si aeas de nou l'enrónia
de l'aprensió resanara,
no ho penses, fes-li una bolsa
en dos copes de cClls-salla.

M. MARTÍNEZ BONORA

10 que di~a, estiga escrit
amb clara literatura.

Pero amib llen~"llatge cOl'recte,
Dopular, no xavélCa,
fent que el vers siga perfecte
com demana el purita
que no adu1'et nón~t1n defecte.

Sens faltes d'ortografia
estiga imprés el Llibroet·
ti nga un estil senúllet '
i dignitat i alegria,
com ho fa el PENSAT 1 FET.

Si aixina l'escriu 1'autor
que l'envie al Rat-Penat
Duix és seg'UT que el Tt;rat
ti encontrara gQ-an valor
i el declarara premiat.

Que tals S6.11I les condicions
de tot bon Llibr,et ele Falla
Duix que no té véllriacions '
la formula que no falla
davant de tan gratIS raOl1s.

EL FILL DEL FU5TER
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És el Llibret de la Falla
-pel que diUl i pel que calla
una clalra relació,
és a dir, una contalla
de la falla del cantó.

Ex,pIica també el LIibret,
pero d'un moele complet,
el tema amb que se presenta
al públic, per que s'ha fet
i tot el que representa.

Motin moralitzador
ha de ferir com la tralla:
c<'Vrregat de bOlnl humor
al foc purificador
porta els viós fent rialla.

En v,errs ha el'estar escrit
sense ma,::sa floritura,
no fent abstrús el sentit;

Ha d'estar en valencia,
perque escrit en castella
oerd sabor i perd tipi,sme,
j no és cosa, clar esta,
'ele fel' més corn,fusionisme.

~
, i el pap s~pre l'embarraves

¡¡¡¡ AllRDlCIO][ [!RIlO d,'anti-cat<wral en pasta;
, t ataponaves el nas

pm HRll CASAl ]ADW gastares papel' d'e;trassa
./ ". • en fUJtLdes pa les Ol'eneS,
... / ..' ..'.....\.. volent evitar que entrara.. ti: en el teu cos el bacilo,

';;~l . si al d~scubert es quedava
,: . . \\l '" una de twrtes finestres
~ '-! e' ~"",. ~ que .al nostre cos fan un mapa.

=- 1 1111ra tu per a on
la malaida desgracia

A Pep Soria i Durall, volgué l'astar-te una hroma
bon Q.'Ji1'IJic de sempl'e. més roin que una terciana.

i Ai, Cirilo de ma vida!
~iI'imag'il11e la caraQa
que furie.s quan, de s'Übte,
una febra d socarrara
Der haver deixat cYberta.
com pots fer-ho en una cana,
la finestra del con-al,
millar dit, la g,ens r()lll1antica,
i la que lTlJés gran voria

Hi ha en el meu barri un xicot
que esta fd de bona pasta.
És ell arge'l1iter d'ofici
més alegre que una' p~squa
servicial, treballador, '
home de tota paraula
i un practic molt aferrat
a la gramática parda,
Duix ha passat ia prou temps
que va cumplí,r els fluaranta
j encara el ramet d'azahar
du penjat en la solapa.
No és que no tialga parti t
entre la gran faramalla
de xiques guape,s i llet¡res
que a tot aneu acompanya;
bé pot clir-se que sofrix .
~111 tic cl'aprell1isiu, que espanta,
1 soIs de penSilir les tecles
que en la clona són de raca
amaga: el rabo entre can~e'.
trau les m<ll1'1S de clins la pasta,
va hui en una i aItre dia
me la fa morir cle rabia
en l'amiga, pero prompte
ci'esta amigueta s'escapét.
mOllll: s'egur que així ha !die Üncl!re
sempre templa la guitarra.
i Ai .. Cirilo de ma vicla!
¿ Eres aprensiu o l' uaja?
¡ Pobreta ele la que et .peixql1e!
La faras martir i santa
si ha el'aguanta'r, com nosatres,
els teus amics ele la falla
les faltes a les reunions '
que 'setmana per setmana
vares fer, mie- mort ele nor
ner culpa ele 1'1. "coreana'"
clUe enguanv clug-ué eixe bacilo
till1l ben vist ner la farmacia.
Del mete-e. p(~r la florista.
Del marbrer. la funeraria
i Del' els Ol1e al sell socaire
varen omplir la bolxaca.
N () voli,es resnirar
a elos pams dd que et narlava
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