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Avans que tot done grasies
é l' espléndit comprador
que s' ha rasgat la bolehaca
per saber la explicasió
y después, pa que no diga
que l' pasaren en rahóns,
y que li han filfat un chavo,
vach é fer la esplicasió:
Els falleros de la plasa
del A bre, son uns ehicóts

que lo mateix fan un triduo,
que al Chorro van de peról,
résen, canten, fan comédies
L
hi algúns, papérs de traidory
si hià pócs cuens y perilla
la bolsa dels caragóls:.
a
ningú, ni à festius tampóc,

i.

com ha de comprendre dl di
qui llixca esta relasió,
4.
per quí el que no mos fa rit
es per que mosfà... la cól. —
A. San Chusép, falles cremen:
uns carafals en ninóts
plens de palla y serraura
dignes de pegarlos fóc

y à fi de guaniar el premi
ofert 4 qui ho fà millor,
en cuant arriva la festa
els falleros hu fan tots,
Els de la plasa del Abre
búmils com hià ben repócs,
pa selebrar este dia
feren també un gran bufól
es la mél de la terreta,

per que siga més gustós
y se puga endurla choya
del bufiolero machor:
la bufiolera, un borracho

que sembla un recaudaor,
uns chics tirant de la estora
y un torrentí en un pendó,
son els nanos que dos mesos
ha estat fent un bon pintor,
mentres la carbonereta

y els ehics dela comisió

al vehinat li rifaben
obehectes de póc valor,
pa traure les aguiletes
oriche de la cuestió.
Per los carrérs y les plases
no voréu cósa millór,
es la mél de la terreta
la falla que esplique yo
y sila mél es l adobo
més fi, més grat y més dóls,
à vore qui es en Valencia
el que fà mes gran bufiol.

ALS CUATRE CANTONS
En la plaseta del Abre

tiren tan bé tots al sabre,

que sense tindre un gallet
vechúu els ninóts que han fet.
name
—

Es la mel de la terreta

la falla que así ham plantat
ber quí en la nóstra plaseta
les chiques son la charreta
de la mél de la siutat
——
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En un pintor y un faster

pera una falla prou hié, :

si no's, qui ho vullga saber
mire la d' este carrér,—
entre dos mos l' han alsé.
—
—

No estrafie si diu algú,
al vore l' buiiol present:
eL' autor podré estar calent
pero V' óli estaba crús
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CONCURS
obert per els falleros, sobre V oriche de la costum
de menchar buRióls, per San Chusèp.
PREMI DE PROSA

MENGHAR BUNÓLS
EE

L' oriche de menchar buiólsper la festivitat
de San Ohusóp, apart de lo quí han dit varios
historiaors en époques susesives 4 la que vaig.
à referir, escomensgà en l' af 1599.
En el barrio del antic carrer de les Barques,
hui Pintor Sorolla, el. Tío Pép: (com li dien
molts), tenía establit un figó ahon casi tots els
peixcaors d' aquella contornú anaben p' el matí
ú comprarli el clàsic almosaret.
Arrivat este día, volgué 1 eTío Pépo inyitar als seus clients, donantlos una mostra d' a0Tahiment, é la par que selebrar el día del seu Sant,
y al efécte pensà en fer bunóls y oferir al
mateix temps begudes que consonaren al paladar ó gust dels mateixos, y d' eixa forma guafiarse l' aguileta después de pagar la contumén-

sta del obsequi. Y dit y fet.

En dit ai, l'antevespra de San Chusép, el
pregoner publicà per tot el contorn de la ten da
esta crida:
: Se fà saber: que el ehorn de San Chusép,
per tot el dia y en la casa figó del 4Tío Pép: els
clients seràn obsequiats en buiióls pera conmemorar el dia del seu Sant,

BO
Així com també se fà saber, que desde hui
escomensarú la venda en dit establiment d'
aiguardent y begudes similars, al preu de una
aguileta la copeta de ú dos dits.
Había que vore à les póques hóres de fet el
pregó (segóns deixé escrit D. Visent Mallen en
lo seu llibre de eCostums Populars2) com la
casa del Tio Pépo estaba plena de chent, saborechant els buiióls y fentse copetes d' aiguardent: allí no habíen mans que pogueren donar
abast à tanta multitut, y fon motiu este pera
quí en afis susesius mólts amos de cafetins copiaren la martingala del e Tio Pépo. Aixina, póc à
poc ha bengut 4 establirse la costum que ya saben els llechidors.
Tot asó es lo que puc dirlos del orichede
menchar buiióls per San Chusép, y después de
donar un jvixca Valencial y à les seues costums
tradisionals, sóls espere el premi que oferixen
els falleros de la Plasa del Abre, si les lletres d'
estes cuartilles no son borróns pa el Churat que
té que desifrarles. .
CHUSEP SABINO DE ÚALPE

PREMI DE VERS

BUNÓLS Y BUNOLERES
S: els ha ocurrit als festeros
demanar la prosedénsia
d' els bufiols, Molta pasénsia,
Exselentísims falleros.

D' els bufióls, hià poquets dàtos.
Sé que digué Sant Andreu,
qu" el primer buúolel feu
nada menos que Pilatos.
Y clar, com anàal inférn,

segons se digué en la crónica,
se và enterar la Veró nica
y li ho digué al Pare-Etern.
Y este que fà lo que vól,
alsant un poquet el dit
ordené: eQueda prohibit
fer en l'infern ni un buiiól:
Pasà la constum al Sél
en un bufit (Esta próp),
ahon s' els menchen en arróp
y també asovint en mél.
San Miquel, qu' es Sant de fama
liriano y hóme de guérra,
fon enviat é la térra
ú portar untelegrama
sobre un pleit de copes Y oros
que promegué San Bernat,
de les aigties abogat,
é Sant Ohaume mata-moros.
Al vindre, se li ocurrí,
d' acórt en la Madalena,
portarmos una dotsena
de bufiols, pera que asi,

ahon hia dónes sandungueres.
qu" el que les veu les aclama.
tinguerem sempre la fama
de bufiols y bunioleres.
Crec qu: ha deixat definida
dels buiióls la prosedensia,
y els motins per que Valencia
fon la siutat preferida.
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