Ú Llibret de la Falla

EXPLICASIÓ DE LA FAura
Cuatre pazalls asoles
perque no vulle ser pesàt,
vach 4 escriure pa esplicarvos
la Falla que esteu mirant.
Eixe moret que tan pronte
pareix moro com cristià,
era l'amo d' uns terrenos,

crec que d' un :ncheni gran
en el que tota sa vida
estaba de capatés.
Al faltar el propietari
que morí sense testar,
ell se và fer en la finca
que 's día cLa Llabertats,
perque mentres els sufrachis
als hereus guanó la mé,
fense un titul posesori
en manco que canta un gall.
Estaba P hóme tan ample
en la seua propietat,
arreplegant tot el sucre
dels millors cafiamelars,

cuant de repent una huelga
de segadors del seu camp
el va deixar asoletes
4 hora de fer el dinar.
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Per aixó no va apurarse ——

y agarra, agafa y cqué far:
planta en terra tres estaques
de fusta tota corcà,
que tenía l atre amo
arrimaes en la llar,

perque ya no li servien
mes que d' espanta pardals:
pencha "1 olla, fà una falla
y cuant els sigrons, la carn,
la cansalà y el ehoriso
del puchero improvisat, :
estaben ú punt de coure
y el moret mich mort de fam,
arrimaba al foch mes lleia
fent proyectes de... menchar
de carn sinse tindre bula,

t,de pronte s' presenta un gat

y llaucher com. una fona
pegant un bot y estufant

en un dir, Chesús, escampat,"

el foch, se li tira al cap
al pobre moret, que sempre

fuchi d' eixos animals .

y aprofitanse del susto,
veentla en les cames en alt,
s' empucbaper les estaques
que l' achuden 4Mmnntar,

pera ferse en el ehorisò
per qu) està rochet, y el mau,
se figuró sense ducte
qu' era un tros de sofrasó
de la que fan les atlotes,
y cóu lo mateix que un all.

Tal es el asunt, sensillo,

quí els falleros han triat
pera divertirse un rato
y qu: el forner: venga pé,
el coixo fasa mes barbes,

bufiols Amparo, ensuerats,
el figó que tire el feche
y el cafeti, el mercolàt:
per supost, tot en obsequi
de aquell sloriosísim Sant

que en 1a serra y en la plana
tant vé enaltir el treball.

Dels ninots no preocupeuse,
perque ya estén sentensiats:

el moret, te insult pa rato

LL olla s' menchard el gat.
yla flama de la llefia
si l' moret mor de pantaix,
se tornaríen llum de llàntia

6 en resplandor de sirial,

(Estos últims cuatre Versos

son nous perque "lshan tachat,
lo mateixs que "lsatres cuatre
que mes amunt se vorén,
pues mentres els cómichs canten
Versos rochos ó morats,

als romanseros de falla

no mos deixen, ni alenar

