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LA COMISIÓINFANTIL
Fa pròp d'un any s' ajuntarem
dèu o dotce xavalets

pera nomenar la junta
de falla d' este carrer.
Mos repartirem els càrrecs.
A mí em feren President,
i pera guardar els xavos,

hagueren sòbra de pleits
(avans de fer arreplega)
pa nomenar Tresorer,
per pòr a quí el nomenat
mos se gastara els dinès

Si no li donen pa '1 cine

O comprarse un pastiset.
Per fí en triàrem a ú,

qu" es de tots el més seriet,
i que, dit siga de pas,

a ee

er

ha cumplit com caballer

no traent de la lledriòla
nitan sisquera un gallet.

Ja la Comisió compòsta,
vingué el pensar— eç Qué farem
pa fer una falla airosa
i que diguen quí els xiquets
sabem fer com els majors

còses quí admire la gentoo —
—Jo faría—Sòlta ú—

dalt d'un baló, un monument

que represenfe a Zamora.

—i Quin Zamora, el President

de la República2

—jMochalesi

A Zamora 1 equipier
quí es més porter que San Pere.
—iVaja un asunt d' interés
pa que mos donen el prèmitl
jAixò es molt full iHòme ves
i que te Írian un plàtanol...
—A mi no me frigen res,

i se fa lo que propòse

O ja no torne aci més.
—(iQue no tornes2 jMés calgueral

(Xiquets, tireulo al carrerl...

(Lo de tirarlo, es metàfora,
pues han de saber vostés,
qui es reunim en l' Avenida
en un banquet del paseig).

Després d' esta reunió
en férem cinc o sis més,
i en cada una, una baixa

mos causaben els bosets
o el no voler carregar
en faena i cap diner.

Perque "is hiàn molt deshonrats

per més que siguen xiquets,

i no faltà qui volía

quí els cuèns quí anaren caení,

foren per" anar de rauxa
i i(falla2... en lo pensament.
Y així, pasaren els díes

malhumorats, desinquets,
els quatre o cinc que quedàrem
(pòt dir qu'els més formalets )

perque la falla no 's fea,
fins quí un matí, s' ajuntem,
i, com persones majors,
els cinc mos juramentem
i alcomencem la faena
escotanmos a quincef,

pa que alcomence a eixercir.—
mòstre company Tresorer.

Després, en molta vergonya

i llevantmos el barret,
(el barret vòl dir la bòina

que mos posem quan fa ret)
hem anat visitant pisos

p' arreplegar els gallets
qu: els vehins í les vehines

mos donen amablement,

ab els quals hem fet estí òbra
qui els presentem, satisfets.
—

Perla Comisió infantil
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DROGUERÍA Y PEREUMBRIA

— "El MMIRANTÓ —

Calle del Almirante Cadarso, núm. 18
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LO (MES ALT (DEL (MON
Ja està la falla planta
casi sense saber com.
El senyor Pensat i Fet,
ha segut l' autor de tot
i mos ha representat
lo qu es eLo més alt del Món-.
Molts dihuen qu' el Himalaya
es en altura asombrós,

no hià atre pic que li guanye,

mes com el món es redó
i sempre està pegant vòltes,

resulta que a lo millor
s' encontra cap per avall
i es lo més baixet de tof.
Ademés, no es gents simpatic,
la neu mos dona fredor
i no nià qui se li acòste
Si no vòl trobar la mòrt.

(Lo més alt2... El Micaletl...
(Me dihuen vostés que no2-

iQue hiàn torres molt més altes2

Medit per metros, jcom nol
Ahí està la Torre Eiffel,

que te trescents metros bòns,

pero en ella sòls s: admira
l'ingèni del inventor.
Pregúntenliu a Colilla
que ha corregut tot el món,
i els dirà que no ha trobat

un punt de comparació
que li rebaixe l' altura
al Micalet, perque aon

vullga que s' ha encontrat,

siga en Rusia o el Japó,

desde allí l' ha contemplat.

(iClar es, quí en els ulls del còr,
que pa el que te sentiments

Cd,

aÒ l

es la medida millori)
El Micalet es de pedra,
pero te fonaments d' òr
qui Òr es tèrra valenciana,
i Òr es tota la Regió.
jQue Si algú poguera fóndrela.
i emportàrsela en barròtsi...
Saludéu a la Senyera —
i feuli el major honor,
demaneu l' Autonomia...
jdesde 4lo més alt del mónis
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LA MODERNA
Àlmivante Ladarso, 58
(haflàn a la Avenida del (4 de Abril, núm, 47

—— (Antes Victoria Eugenia) ——

Me
MLA MODERNA'' tiene el gusto de otrecer las permanentes como ninguna

casa, con aparatos con corriente Elsin
corriente a la cabez:
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