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Llucifer, rei del pecat,
avui és Festa Major,
i ja estic mig engatat
d ’ aquest vi, que és el millor!

Ciutadans de Can Farrés,
aquí el salut us arriba:
escolteu-nos, i després
ja us podeu cagar… en l ’ IVA!

Ets un ximple, diablot,
ja te ’ n pots tornar a l ’ Infern;
contra mi ningú no pot,
que m ’ envia el Pare Etern!

Sóc l ’ arcàngel Sant Miquel,
i un missatge us he portat:
que feu cas del Déu del Cel,
i us rendiu sense combat!

Que el sentiu, aquest cregut?
No en feu cas, que és un tanoca!
Jo, que sóc tan collonut,
us ben juro que no hi toca…

Com el vostre general,
us convido a fer un “trago”,
i ara amb mi crideu ben alt:
“Jo, en l ’ IVA, ja m ’ hi cago!”

BORRÓ: 

St. MIQUEL: 

LLUCIFER: 

Ja podeu anar cridant,
diablots de faç sinistra,
que el poder que tinc és gran, 
puix del cel en sóc ministre.

Si vosaltres en sou vint
i nosaltres només dos,
ja podeu anar sortint…
cap al fons dels pixadors!

Res no temis, Llucifer,
perquè sóc al teu costat;
la meva arma aixecaré
contra el Cel i la bondat!

Diablessa sóc d ’ aquí,
i us invoco, marits meus,
a cridar ben fort amb mi
el nom dels pecats més greus!

Dona de llengua esmolada
que combats contra l ’ Etern,
allà baix, hi tens posada:
vés-te ’ n, doncs, cap a l ’ Infern!

Jo et commino que et retiris
i els humans deixis en pau;
plega ja dels teus deliris,
vés-te ’ n, i adéu-siau!

St. FELIX:

DIABLESSA:

St. MIQUEL: 

N ’ estic fart, ja d ’ amenaces!
Vull que sonin els timbals!
Prepareu les vostres maces!
Borró, fes venir els sagals!

Aquí sóc, mon capità!
Com el vostre lloctinent
juro que guerra hi haurà 
contra el Cel eternament!

Porto banyes fins l ’ espatlla,
grosses com les d ’ un colós:
són com les del senyor batlle
i de tots els regidors!

Parleu clar, sense cap por,
i que sonin els timbals!
Us ho mana el Gran Borró
dels exèrcits infernals!

Aquest any, me cago en l ’ IVA,
en Felipe s ’ hi ha lluït;
la butxaca no ens hi arriba,
amb un “cambio” escarransit!

A l ’ OTAN ja hi som entrats:
“toda España lo votó”,
però els països ocupats
a l ’ OTAN hem dit que no!

LLUCIFER:

BORRÓ: 

CAGAMAN-

DÚRRIES:
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Convergència està que explota,
cago en l ’ IVA dels ovaris!,
ara veuen que no els vota
ni el Roca… dels urinaris.

Llestes les eleccions
i païda la ressaca,
per tornar els milions
hi haurà molts cops de matraca!

Si voleu anar tirant,
i sempre per bon camí,
ja podeu anar mamant…
Però no pas del nostre vi!

A la lluna, hi veig cràters,
i aqui baix, hi ha cansalada;
ja m ’ hi cago, en el dels wàters,
també en l ’ IVA, de passada!

Ai, Larrosa, cago en l ’ IVA!,
ja et vaig veure a Formentera,
tu i la teva comitiva 
fent vacances de primera!

A Sabadell, mentrestant,
les rates, sense vacances,
omplen figa i van cridant,
i es foten així de ganses!

LLUCIFER: 

BOTER: 

BARRUFET: 

Ens vas dir que toca al Centre,
de tapar-hi uns quants forats,
però el meu barri als plans no hi entra,
i així estem de malt parats…

Ja ens has fet un nou Racó:
dels tumbats no en queda rastre;
cinc palmeres, i un neó
que fa llum color pollastre.

El teatre, funciona:
hi heu posat quatre pedaços,
i au, aneu a fer la mona
operetes i pallassos,

orfeons i pastorets,
festetes i carnavals,
fins de cursos de ballets,
i els diumenges, matinals.

I és que aquest Ajuntament
te més mones que l ’ Anís…
No sap que el que vol la gent 
és que hi facin “estriptís”?

Jo ja estic a les darreres,
el que han fet, no té perdó:
diguem “no!” a les palmeres,
“sí!” a la bóta… del Racó!

LLUCIFER: 

BOTER: 

Entre tants “pitos” i flautes 
i altres cartes que no lliguen, 
vés amb compte que les pautes
ja les marca el “senyor” Reagan.

I si no vos prendre mal,
com l ’ Ortega o bé el Gaddafi,
vigila amb el sexe oral
i que el SIDA no t ’ agafi!

Que aquest Reagan tan “viril”
és vil ruc i espantanenes.
A veure si un “Txernobil”
li rebenta les morenes!

A la bóta, hi porto vi,
i ja em pica la bragueta…
No conec cap més cretí
que ens faci tant la punyeta!

Quina cara, en Tarradellas!,
ara, marquès l ’ han fotut…
Agafat a les mamelles,
com endrapa el vell mamut!

En Roca, a les eleccions,
va perdre, i està que bufa!…
Com pretén guanyar els escons
un partit amb nom de llufa!?

LLUCIFER: 

BOTER: 

ALOÇU: 
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Jo en tenia un bon plan
tot cardant amb una tia,
i baixava rodolant
de les cases del Garcia.

Jo n ’ estava per la feina,
i no veia la gentada
que mirava la meva eina
amb la fava arremangada.

Al mig del Pla dels Cartons
vaig trobar-me una gran bassa
que ha costat molts milions
i és l ’ enveja de Terrassa.

L ’ estaven inaugurant
en Farrés i un tal Pujol,
i veient merder tan gran
ja se ’ m va pansir el cargol!

Molta gent que s ’ hi banyava:
uns cinc mil allà nedant,
i més d ’ un que s ’ hi pixava
per anar-ho escalfant…

Ai Farrés, ves quins collons,
que la broma ha sortit cara:
per pagar tres-cents milions
t ’ hauràs de vendre la vara!

LLUCIFER: 

Farrés! No saps pas per on navegues!
Per aquest preu jo hagués posat
deu tavernes, vint bodegues,
quatre bars amb reservat,

tres cafès, sis cabarets,
i per fer passar la gana,
dues cases de barrets
i una barra americana!

A Terrassa hi ha uns diables
capullets i estaquirots
que són pobres miserables
i no saben fer versots.

Tan dolents els han fotut
que l ’ alcalde han emprenyat:
s ’ ha sentit dir “Botorut”
i els diables, al Jutjat!

També jo allí els fotria,
però no pas pel que t ’ han dit,
sinó per la “poesia”
tan mal feta que han parit!

Ai, gran Troies de Terrassa,
alcaldet tan suspicaç,
veig que duus amb poca traça
les grans banyes sobre el nas…

BOTER: 

SERENELL: 

Cago en l ’ IVA, Llucifer!
El Sabadell, a primera…
Quin renou i quin merder
que es va fotre aquí al darrere!

Que la Plaça de Sant Roc
de fanàtics plena estava!
Allò sí que treia foc,
d ’ alegria i mala bava!

Per un rotllo mafiós
la gent estava intranquil·la,
i alternava el vi escumós
amb uns quants porrons de til·la…

Arroyini, cosa nostra,
ets gran mestre amb la cartera:
filigranes fas; per mostra,
el Sabadell a primera!

Però cony, de quina manera!
Que si ho sé abans, ja plego:
amb el suc de la cartera,
va i ens compra un borrego!

Cago en l ’ IVA, mala pell,
que el dinou de juliol,
dia gran per Sabadell,
vaig sortir per prendre el sol.

COBAL: 

LLUCIFER: 

BOTER: 

CARDANER: 
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I és que son tan “gilipoios”,
i una gent tan matussera,
que no tenen ni un Arroyos,
i el Terrassa, és a tercera!

El cartell d ’ aquest programa,
per si algú no ho sabia,
no és el circuit del Jarama,
sinó un tros de la Gran Via!

BOTER: 

CUCARELL: 

Diables de la Creu Alta!
On sou ara, que no us veig?
Si sou pocs, us deu fer falta
que us fotem un bon sacseig!

Colla Vella dels de Sitges,
és ben clar, no voleu dones…
Que diables sou… a mitges…
No ho sabeu, que estem tan bones!?

Cago en l ’ IVA, quin bordell!
Visca el vi i la garnatxa!
Que com els de Sabadell
no he vist mai gent tan borratxa!

Dels diables, me’n faig creus
no en veureu de tan finets:
fan pudor, canten de peus,
foten rots i es tiren pets!

Apa paios, poca broma,
que aquest any no hi ha al programa
ni el rei, ni el papa de Roma,
ni els pallassos de la urbana! 

Cago en l ’ IVA, Pere Quart,
això sí que em sap prou greu;
potser sí que ara ja és tard
per fer versots en nom teu…

LLUCIFER: 

BOTER: 

ASTAROT: 

Si els diables fan versots
i et toquen el que no sona,
vine aquí, si tens pebrots,
però porta ’ ns la teva dona!

Ja ho he dit moltes vegades,
i ho sabeu tota la plaça:
que per veure mil rucades,
ja podeu anar a Terrassa!

LLUCIFER: 
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Tu sabies molt rebé
la veritat, i quantes faules
s ’ han contat de Llucifer…
Així ho diuen les paraules:

“L ’ únic centre de l ’ ànima és la carn,
si, la carn viva, i amb instints i ment.
Tota la resta és somni o potser escarn
del foll teòleg que delira o ment.”

Amic Pere, o be Joan,
ja cansat de tant paparra,
vas dir adéu tot saludant
i ens vas fotre botifarrra!

Perquè des del cementiri
mai ningú no ha fet història,
alço el got, no encenc cap ciri,
i brindo a la teva memòria!

Jo que d ’ àngel tinc ofici
–i Nostro Senyor m ’ ho priva–
de moment m ’ apunto al vici
i també jo em cago en l ’ IVA!

Però estic fart ja de sentir 
que només conteu mentides
per l ’ efecte d ’ aquest vi 
que us fa ser perdonavides.

LLUCIFER: 

BOTER: 

St. FELIX: 

Ara és hora que partiu
a cremar en el Foc Etern,
amb les flames de roig viu
i les brases de l ’ Infern!

No temeu, companys diables,
que ara jo us defensaré:
aquests pobres miserables
no tenen pas res a fer.

Si baixeu de dalt del Cel,
jo, d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on no hi ha gens de gel,
sinó bons havans i vins!

A l ’ Infern, s ’ hi està calent,
fent-hi gresca tot el dia:
els pecats, de cent en cent,
i a cada racó, una orgia!

Pestilents malvats diables,
comporteu-vos tal com cal,
prepareu-vos, miserables,
per la gran lluita final.

De genolls tots a l ’ instant!
Us ho mana Sant Miquel!
Penediu-vos tot marxant
cap al Regne del Rebel!

DIABLESSA: 

St. MIQUEL: 

Heu vist ja el nostre poder,
i això que no ho hem dit tot:
ja tenim l ’ Infern prou ple,
i dels manguis ni un sol mot.

Ja veurem, qui guanyarà,
perquè avui estem prou forts.
Angelots, ‘nem a lluitar
fins que us vegem caure morts!

I ara, gent de Sabadell,
aquí us deixo, amb el Racó,
no feu gaire el passerell
i visca la Festa Major.

LLUCIFER: 




