
Oronetes cantores. -Primavera.
Negre i blanc die jaqueta i panta:ó-.
Del poble ve la Banda i ve darrera

. del lloretja't i cobejat penó.

Portes del camp regust die SI,; am
[brosía

i 31mb flors de ritmes i de melodía
perfumes la eiutat en esta li~

E. DURAN 1 TORTAJ.4.DA

El carrer ciuta:Ja tindra harmoníes;
del camp les po'rta l'estusiasta estol. ..
1 s'opera el mirac:e: me:o.jies
que naixen d'homes forts i bruns de

[sol.
Oh, Banda valene:ana: «Primitiva»,

«Vella» o «Nova», que és sempre sen
[sitiva

a l'emoeió de l'art més exquisit!

Due les ales al vent del meu oblit
i quan trobe el triomf de l'embranzida,
perc el COl' en la cend:'a del sentit.

XAVIER CAS?

Veu de flama

Sae la flama que naix enfervorida
i eselata des del goig sense profit,
afanyosa d'altures sense midl3..

No et llanees al d1esfici definit;
no esperes l'esperan<;:a de·Hnid'l.
Vine a mí que dema estaré rendida
a la llum sense foc 'cíe l'infinit.

Tú ~Ue busques la flama d'una ~Jit

on rej-imir les nits que fan :a vida,
viene a mí que sae flama rejimid't
des del. foc nocturnal de l'es;:>erit.

, .
muslcaLa

Canc;ó de 1I endemá de falles
La c,,_ssalla ja no pica,
ni s'ensueren e:.s bunyo:s;
el petarj ja no replica

fent esglais o desconso~s.

L2 cassalla ja no pica
:r;era tens el xic que ',ols
i ha7Cu fet j·es ,sp'J~all:G

'::c ;es fall:~.

Tant si val fer bona cara
com embusts o mitjos plors;
l'aigua ,,,neara raja clara
i és al gerro el pom de flors.
Tant si va; fer bona cara
eom posar col en e:s oors
quan soIs queden resialles

de les falles.

Ja han llevat le's banderetes
die fines tres i balcons;
s'han cremat les fustes dretes
i agranat cendra i t:ons.
Ja han llevat les band,eretús
i eOlp.Tames deIs '~antons

i sóls' queden ies contalles
de les fa11-:s.

De la música i la -eraca
ja no queda ni el resó;
O~TO al Cal' dhls una, taca

que t'ha fet la iUusió.
re' la música i la trac::l.
t'cnrecordes a muntó
f:er qué Amor trau rev;fall(',~

-¡aL Pepeta!- die les falles.

CARLES SALVADOR

~!~m~m~r~í~~O~W~~

Bunyolera
•

BUl1yolereta gentil,
que al mateix Amor rendixes,
impacient rosa' d'abril
que per San Josep florixes.

Com el graclOs almeler
de florida matinera,
eres l'heralt rialler
que anuncia la primavera.

Vestal d' un rite remot,
sempre vell i renovat,
que oficies cada any en tot
l'aire blau de la ciutat.

Profana sacerdotisa
-perfil classic de medalla
d'un cult d'humorisme irisa
que son altar té en la falla.

Bunyolúa de dJits savis,
¿quí va adestrar eJ.s teus dits
que soIs mirant-los e:s llav;s
ja es senten engolosits?

Símbol de festa, fester,
que aportes gracies i llum
a l'ombra del verd llorer
i auriolada de fumo

A tot lo amarc tú mous guerra
quan brin'des un tast del cel
com un án;sel que, en la terra,
fa les «coquetes en mel».

F. CABALLERO MUFlOZ

Dibuix de
J. BARREIRA
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