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Ciutadà d ’ aquest vila,
et desitjo bona nit,
i que no et falli la pila
a l ’ hora de desfer el llit!

Que aquest any que ara ens espera
tothom diu que és molt fotut:
que no ens falti la trempera,
bon halar, i un cava brut!

Si amb la crisi t ’ amoïnes,
jo et diré el que has de fer:
fotre banyes gegantines
al marit, o a la muller!

I deixeu-me que us avisi
que aquí hi ha parany ocult:
que si parlen tant de crisi
és que ens volen dar pel cul!

Ets un ximple, diablot,
ja te ’ n pots anar 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!

BORRÓ:

St. MIQUEL:

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  aixecar el got,
i alters coses, tal com cal:
qui no folla, és que no pot.

No cregueu pas que em despisto
del que ens duu avui aquí,
foteu banyes a tot Cristo,
i crideu ben fort amb mi!

Vinga gresca i xerinola,
vinga foc i sorollàs,
i que visqui la titola
i els collons de Satanàs!

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

No patiu, sabadellencs,
que us darem protecció
de banyuts o terrassencs
(no sé pas el que és pitjor).

LLUCIFER:

TOTS:

St. FÈLIX:

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

Diablessa sóc, com cal,
dels diables la muller,
si voleu sucar el pardal
ja sabeu el que heu de fer!

Vinga gresca i saragata,
vinga foc i molta fressa,
i que visqui la patata
de la nostra Diablessa!

Dona de llengua esmolada
que combats contra l ’ Etern,
si a l ’ Infern hi tens estada,
vés-te ’ n ja cap a l ’ Avern.

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

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

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER: 
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Espanyols d ’ anomenada
ja no saben ni què dir,
tot veient ensabonada
la barba del seu veí…

Russos blancs i els de Letònia,
d ’ Ucraïna i lituans,
eslovacs, de Macedònia…
i aviat, els catalans!

Mentrestant, el bord del ianqui
pretén ser l ’ amo i senyor;
tant de bo que s ’ entrebanqui
i s ’ hi trenqui el carpó!

Diablet, per aquests volts
n ’ hi ha molts de fotuts dels nervis:
cada dia els espanyols
se ’ ns assemblen més als serbis!

Més val que no t ’ emboliquis,
fot els botiflers al sot;
au, no siguis tiquis-miquis,
vine i fote ’ t un bon got!

Llucifer, tu que ets ministre,
que la crisi no se ’ t noti!
T ’ imagines si el Sinistre
al govern fot el bigoti?

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:

Que aquest any, altra vegada,
vam votar com capsigranys,
i ja estic tota escaldada
de promeses i d ’ enganys!

Els fidels de San Felipe
semblen els de Ca n ’ Arrambi,
el partit prou que els atipa:
Visca el canvi i el recanvi!

Aquest any decidirem!,
diuen els fidels d ’ en Roca,
tot omplint el magatzem
mentre tu fots el tanoca!

El Sis Ales va calent,
amb la seva diputada,
i en Ribó espera el moment
de sucar-hi l ’ arengada…

Diableta, no cal que acabis,
per a mi, això no es mou;
fixa ’ t bé que són molt savis:
cap politic té un mal sou.

Vine i calla, diableta,
i si vols, vota per mi:
jo et daré una mamadeta,
un bon tast del millor vi!

LLUCIFER:

BOTER:

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!

I si algú se sent ferit
del que diuen els banyetes,
que en el cul es foti el dit
i se ’ n vagi a fer punyetes!

Llucifer, vigila bé,
que la crisi és a la vora;
a tot arreu hi ha merder,
tant a Europa com a fora.

Han sorgit mil nacions,
petitetes, com la nostra;
s ’ enrabien els cabrons
per qui això és sols una mostra.

BORRÓ:

DIABLE 1r:
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Corre, vine, calla i “priva”,
beu fins que n ’ estiguis fart:
que vols que els d ’ Iniciativa
morin tots d ’ un sol infart?

Llucifer, fa un any que dura
la crisi que ens va amargant:
el Regidor de Cultura
n ’ és el seu representant.

Terrassenc i home de bé,
solitari enigmàtic,
no se li coneix muller
ni amiga o amic simpatic.

Si a més d ’ un això esparvera,
a mi em deixa indiferent;
el que sí que em fa dentera
és que ho fot molt malament!

Vol tenir tan ben lligada
la cultura d ’ aquest lloc,
que qui tingui una pensada,
més val que la digui poc.

Si el Pota Negra ho sent,
manarà que algun lacai
la porti a l ’ Ajuntament,
o privi que es faci mai…

BOTER:

DIABLE 4t:

Aixó sí: fer el numeret
els agrada en gran mesura;
i així van fent el Pepet,
i així va nostra cultura…

Si algun d ’ aquests em crida
perquè a un trago està aspirant,
ben a punt els tinc la mida…
de vinagre, o de purgant!

Llucifer, al Centre d ’ Esports
la crisi no té acabada:
jo els fotria a cavar els horts,
dirigents de poca alçada.

Un president “amb recursos”
dos anys sencers l ’ ha menat;
ha fotut mil i un discursos,
però de bo, res no ha aportat.

Un president amb trempera
fot ara el club calent,
mentre el baixen a tercera
per no pagar el venciment.

A pactar se ’ n va a les Illes,
preparant els anys vinents,
si convé prenyant les filles
de tots els seus dirigents.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Llucifer, aquesta ciutat
sembla que passi una crisi,
per si un cas no ho has notat,
deixa ’ m que jo te n ’ avisi.

I és que ho saben fer molt bé,
adaptar-se al que més dóna:
fan allò que més convé…
per no perdre la poltrona.

Contra els àngels o el dimoni
defensaven dia i nit
tot l ’ històric patrimoni,
just el que ara s ’ han polit.

No tenien mai lleganyes
per lluitar contra el burgès,
i es trencaven prou les banyes
per tot públic interès.

Ara, en canvi, estan subjectes
a qui tingui a punt calés
per gastar-se en uns projectes
que els duran uns quants vots més.

Ah!, i espera ’ t, ves amb compte,
que en Farrés no perd el fil:
no t ’ espantis si el veus prompte
de governador civil!

DIABLE 3r:

LLUCIFER:
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I espera ’ t, no he acabat,
que també aixeco pesos:
i em sento realitzat
quan veig tots aquests obesos!

Vaig a córrer a Can Deu,
i practico al Futbol Sala,
saunes, tennis a bon preu,
esquaix, i pilota amb pala.

Tu ves fent molt d ’ exercici,
menja bledes i mongetes;
jo el que vull és molt de vici,
i que em toquin bé les metes.

Diablot, m ’ avergonyeix
que siguis tan carrincló,
que és més sa qui bé gaudeix!
Fote-te ’ n un petricó!

Llucifer, jo prou voldria
fer un nou règim, dels més sans,
però és que em tempten cada dia
amb els seus nous restaurants.

Que hi ha crisi? Qui ho diria!
Si s ’ obren de tres en tres!
Ara és una pizzeria,
un hamburger o un xinès!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 7è:

No ho entenc, et sóc sincer,
hi ha quelcom que no m ’ encaixa;
d ’ on prové tot el diner
que foten dins de la caixa?

I si vols sortir de nits,
pots anar a mil locals
on podràs parlar a crits,
i deixar-t ’ hi els jornals.

I és que el nostre Sabadell
cada dia està pitjor:
tothom pensa sols per ell,
sigui obrer o regidor!

Diablet, ja fa molts dies
que aquest poble fot pudor:
tothom llença escombraries
quan li surt del seu colló!

En aquesta ciutat “verda”
ningú pensa en el veí!
Deixa ’ ls que es fotin la merda,
i tu i jo ens fotrem el vi!

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

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:

I és que aquest club de futbol
és ben bé com un bordell,
se ’ l tira tothom qui vol,
i el magreja hasta el bidell!

Abans era el subhastero,
ara és el rei dels “pubs”,
president o gran”torero”?
Diablet, i el que no saps!

Jo conec un xitxarel·lo
que jugava al Sabadell,
que en tastar el meu xarel·lo
se ’ n va beure un cubell!

Llucifer, jo faig patxoca
en la crisi i en bonança:
que estar en forma és el que toca,
si no vols semblar una pansa.

Faig un règim de verdures,
gens de carn, i aigua a tot drap;
el fotut és que no dures
a l ’ hora de sucar el nap!

Al gimnàs, hi vaig sovint,
a suar i fer exercici,
i els músculs, vaig engrandint,
pedalant damunt la bici.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 6è:



91

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.

Llucifer, que del pecat
n ’ ets tu l ’ amo, i jo mestressa,
preparem-nos pel combat,
que amb tu tens la diablessa.

Si baixeu de dalt del Cel,
jo d ’ on vinc, és d ’ allà dins,
on no hi ha pas 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 (a) la gran lluita final.

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:

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

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. 

LLUCIFER:

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

I ara, gent de Sabadell,
si heu après bé la lliçó
no feu més el passerell,
i Visca la Festa Major!




