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Al Lector

I aixó que soc sabater,
manobre, pintor, manyà,
pelaire, aguacil, fuster,

sucatintes, velluter,
fanalero... i escolà.

I entre tanta profesió,
ho puc dir a boca plena:
pareix una maldició,
puix, quan tinc colocació
entonces no hi ha faena.
I com per fer el llibret
la gent diu que donen tant
diguí: Açó ja està fet,
puix si trac algún quinset

toca l aca i tira avant.

doerar ma

perque no tinc de poeta
mes que la fam que he pasat.

ROS ES

No esperes ilusionat
vore una cosa ben feta
ni un traball ben acabat,

i

Afili la llapisera
i vaig traure algún apunt,

en la intenció que m'ixquera,
si no un llibre de primera,

qu. explicara be l'asunt.
I després de cavilar
i de calfarme el perol
i no dormir ni menjar,

I ja que no l' escriguí
com Pl haguera desitjat,

sàpies, lector estimat,
que quant aplegues al fí
és qu. el llibret s'ha acabat.

La

Falla

Lector, en esta ocasió,
aten un momentí calla:
puix sí poses atenció,
te faré la relació

i explicació dela falla.
Farà tres anys, tot lo més,

votaren en el Congrés

una Hei tan falaguera,
que's pot dir qu'ès la primera,
entretotes les demés. :

menAire

lo qu' he fet es un bunyol
mes gran quel pont de la Mar.

Sens entrar en permenors,

din que día, al ferse pública,
en els rotatius millors:
Es Espanya una República
aon tots son treballaors."
Llegir asó el poble en masa,

i en manco que canta un gall,
fins la gent gosa i bagasa
s'en ixqué fugint de casa
tots en busca de treball.
I homens i dones pencaren,

i en tant de gust ho agarraren,
qu'encà que pareix dubtós,
aquells díes treballaren
ifins els dels volants de gosi

I fon tant lo qu'es pencà
i tant lo qu'es treballà,
que vingué l'estat present,
i aquell excés acabà
pijor que'l ball de Torrent.
Puix com sobra producció
i no s' encontra treball,

existix en la nació

o——

molta gent que d'un badall
te fa girar un cantó.

I ha cambiat tant Pescena,

per culpa dels prims i els grosos,

— que ja nò queden ni els osos
i no se trova faena

—dixí te fases a trosos.
Pero hi ha qui a la calor
. de la gent que hui badalla,

atrevit, votala ralla,
i com es treballaor, .

ç

busca treball i... treballa.

/

(Ui T no's para en el ofici,

/

l

ell sols mira el benefici,
la questió es anar tirant,
ji sense fer sacrifici

comse puga anar menjant.
eo Hi ha qui es fa de la limpiesa,
iquant aguaita a un terrat

Loces

j veu que hi ha roba estesa,

jallíno deixa una pesa
hifins per casualitatl
I qui s'ha ficat dentiste,
i extraent es un artiste

que lleva una dentaura
de or, en tanta finura,
que no hi ha ningúque giste.

A

I son tan inteligents
i en el treball tan ardents,
qu'es pot dir qu'es un prddigi,
i No havent segut aprenents,

tots son mestres en l'oficil
I excepte alguna "quincena",

quant el treball ha eixit mal,
tot el anytenen faena
i sense doblar la esquena
se trauen un bon jornal.

Pero l'obrer cumplidor,
el honrat treballaor,
el que crea i produix

i se deixa la suor ,
treballant, eixe patix, .

I en raó se desespera,
quant la miseria l'espera

ino ipot posar remei:
ji així i tot, de cap manera

vota per dalt de la lleil
Puix encà que abojornat
pase més fam que garró
i ho tinga tot empenyat,

eixe mor en un rincó
ans que fer un desbarat.

I un atre se sent pintor

i hui el pregona la fama:
sense pincells ni color,
te pinta un ventilaor
0.., deu quilos de muixama.
I qui es barber de tercera
i el treball li deixa prou,
puix te una mà tan llaugera
que l'afaita... la cartera

més pronte que't beus un hou.
I qui se fa aviaor,

i es el home tan tranquil
i tan fresc, que a lo millor.

igual vela en un pernil
qu'en el gos d'un casaor.
I qui s'ha fet traginer.
i sens moure polseguera
ni donar ningún quefer.
carrega en un galliner
o se'n du una conillera.
I fins xicot que se fà
peixcaor, i es una fiera:
puix sens am ni molinà,

tots els (dies te peixquera
i peixca... tot lo que hi ha.
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I miíral ahí en la falla
famolenc i sequerut:
mentres el pobre badalla,
el atre, clar, com... treballa,

te pesetes i salut.

Lector, aço s'ha acabat:
pose puntitire ralla,

crec que Ú huràs enterat
porque ben clar t'xplicat
lo que vol dir esta falla.

— Purnes
jiBona pesal
Si serà de "calitat"
la sógra de Pepet Sepa,

que 'n casi tot el vehinat
la coneixen per "la Pepa".

iQue desgrasial
Blai Fulla, una filla té,

qu) és asoció de la falla
i en la paga no va be:
puix, ja dos semunes que
la filla ide Fulla falla.

Si en vols mes...
Per un xavo, ,qué més vols2
t he fet pasór un malrato,
t he donat "peix", "llanda", "pato",
ji hasta un grapat de bunyols.

iQuaut manco bultosl...
Demanaba la xicalla
trastos vells per a la falla,

quant un fallero els tirà
desde el balcó de sa casa,

al mig mateix de la plasa,
ala sògra i la cunyà.

iPer a que ho sapiesi
No 'm trates de borinot
si este llibret uo t agrà:
puix la persona que fà
tot quant sap i tot quant pot

a fer mes ay està obligà.
Leclor, te Gesitge que

tingues alegria, sort,
salut i... que ho pases be:
i si es veem l'eny que ve,
senyal que encà no t has mort.
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