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Bona gent que amb tant d ’ afany
veniu a sentir els diables,
escolteu-nos, com cada any,
si és que sou així d ’ amables.

Llucifer, rei dels pecats,
de la farra i de la gresca,
us diré quatre veritats,
i també alguna de fresca.

I és que aquesta ciutat gran
té prou gent de tota mena:
també hi ha algun Roldan
i algun Rubio pocapena.

En Farrés els coneix prou,
en Civil, els té a casa,
en Pagès, molt bé s ’ hi mou,
i a ca n ’ Opus, taula rasa!

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 altres 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. FELIX: 

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,
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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Entre tant i tant corrupte 
una ferum de podrit
s ’ alçava com un gran dubte 
sobre el cel gris de Madrid.

Gonorrea té el Gran Banc,
i ladilles les finances;
la Civil té aquell mal blanc
que ben t ’ omple el cos de panses.

La Creu Roja,  poca conya
té xinxes, i el Boletín!
La UGT, plena de ronya
amb sarna en el cataplín.

i aqui baix, a casa nostra,
de malalts, en tenim munts:
polls i puces fins al sostre,
grosses com Planesdemunts.

Oh, i espera ’ t, diablet,
tu no saps el que és la dreta…
Amb aquell del bigotet
la caldera ens queda estreta!

Llucifer, aquí a la tassa
tinc per a tu el millor vi
si poses tota la traça
a trobar-me un endoll fi!

LLUCIFER:

BOTER:

Llucifer, altra vegada
hem votat per ’ nar avançant
i a l ’ Europa unificada 
enviar-hi algun Roldan.

Aquest cop ha anat d ’ un dit,
ja ho veurem a la propera,
si és la dreta de Madrid
o l ’ esquerra botiflera.

Si el govern tant al·lucina
rebolcant-se en el femer
li darem com a propina
ple de merda un bon calder.

Que amb tanta corrupció
l ’ Aznar ha fet escalada
camuflant en un racó
la merda que té guardada!

Preparem-nos, catalans,
enllustrem les armadures,
que si pugen els dretans
hi haurà moltes manos duras.

Para el carro, ben parit,
que qui mana fa el que vol:
ja ho veus, com els de Madrid
fan cas ara del Pujol!

DIABLE 2n: 

LLUCIFER: 

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 s ’ hi fiqui el dit
i se ’ n vagi a fer punyetes!

Que aquest any ja n ’ estic tip
de pagar i anar aguantant
tant Aznar i tant Felip,
tant Naseiro i tant Roldan.

Llucifer quin mal de tripa!
Aquest any d ’ eleccions
ha fet patir el Felipe
més que les purgacions!

BORRÓ:

DIABLE 1r:
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Ja ho heu vist allà a Ruanda:
tot el poble massacrat
per uns pocs que han format banda
per tenir el poder lligat.

“Jo sóc l ’ amo d ’ aquest tros!”,
diu Fidel allà a l ’ Havana
I a Haití aquell talòs
a la gent fa passar gana.

Diablet, ben poca gent
ha fet prou bona comanda,
com el nostre Ajuntatment
amb l ’ ajut per a Ruanda!

Jo tinc plena aquesta bóta
d ’ un vinet de bon caient;
en daré una sola gota
als del nostre Ajuntament.

LLUCIFER:

BOTER:

Llucifer, jo ara et diré
una cosa que m ’ estranya,
perquè fan tant de merder,
embrutant-ho tot amb sanya?

Tot el bosc ple de brutícia,
de productes de rebuig,
i l ’ aigua és una immundícia
de color de gos com fuig.

Jo n ’ estic del tot perplexa,
us ho dic sense cap goig:
no sé pas si fou la FECSA
o fou l ’ obra d ’ algun boig;

però és ben cert que s ’ han cremat
molts de boscos centenaris,
relliscant l ’ autoritat
malgrat tants de voluntaris.

DIABLE 4t: Per si un cas ara els preparo
d ’ aquest vi, un bon tassó;
si m ’ enganxa això del paro
els tindre del meu cantó.

Llucifer, jo et vull parlar
dels merders d ’ aquest planeta,
on qui talla el bacallà
ens fa sempre la punyeta.

A l ’ antiga Iugoslàvia
més d ’ un serbi malparit
demostra tenir més ràbia
que els que manen a Madrid.

I és que arreu foten igual
els qui manen des del centre,
i en saben prou de fer mal,
si el que passa no els hi entra.

BOTER: 

DIABLE 3r:
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“El 9 Nou” obre oficina,
i ha esverat el galliner,
jo conec un que rondina
perquè es veu en el carrer.

Si existeix la competència
potser hauran de treballar,
i això els posa en evidència:
poc en saben, està clar!

S ’ han netejat les lleganyes,
la portada és amb colors,
diablet, tu no m ’ enganyes:
sols de collar canvia el gos!

Vine, vine, diablet,
beu-te ’ n tota la beguda,
que si ve aquell totxet,
trobarà la tassa… muda.

Llucifer, aquesta ciutat
té aquest any un gran projecte:
convertir en parc arbrat
un riu que ara és ben infecte.

Diu que volen depurar
l ’ aigua de color mostassa
des del pont de Castellar
fin allà baix a la Bassa.

LLUCIFER: 

BOTER:

DIABLE 6è: 

Fent neteja de la timba
més d ’ un cotxe hi han trobat,
i condons hi ha qui hi estimba
des de la Universitat!

Aquest any la calorada
fa pujar de baix el riu
molt més densa la bravada
que se sent cada any l ’ estiu.

Ja s ’ acosta altra vegada
el moment d ’ eleccions,
i en Farrés, que mai no bada,
posa a punt noves raons.

Diablet, ja que l ’ esmentes,
en saps res, del que vol fer?
Són certes les xerramentes
que no vol anar el primer?

No ho sé pas, però aquesta tassa
conté un vi que es beu tot sol.
Si plega aquell de Terrassa,
el convido a un traginyol!

Llucifer, ara vinc jo,
que no dic mai cap mentida:
a aquest poble tenen por
que més d ’ un agafi el SIDA.

LLUCIFER: 

BOTER: 

DIABLE 7è:

I per postres, han promès
que faran una autovia
per deixar-nos el Vallès
fet tot una porqueria!

El qui mana, diablot,
tu no saps què més anhela?
Presumir més que no pot,
i sortir molt a la “tele”!

Si vol veure de la bóta
un dels del Quart Cinturó
els fotre, perquè així em rota,
molta merda en el tassó.

Llucifer, diable vell,
tu tens sempre les primícies:
com t ’ ho fas a Sabadell
per saber-ne les notícies?

Unes teles que fan pena,
més dolentes no pot ser,
una ràdio amb cadena,
i un diari botifler.

Tres intents jo ja en conec
de tenir un bon diari,
varen ser-ne un desmanec,
més val no fer-ne inventari.

LLUCIFER: 

BOTER:

DIABLE 5è: 
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Per això van instal·lar
tot l ’ estiu aqui a la vora
un condó en el campanar,
que el preservi a tota hora.

A Cultura han construit
un palau ben nou de trinca,
de despatxos ben farcit
per administrar la finca.

I és que tracten la cultura
que es fa en aquesta ciutat
exercint-hi la censura,
com si fos un bé privat.

Per ‘xò volen escriptoris,
aire fresc i ordinadors,
telèfons i supletoris,
empleats i regidors.

Diablet, aquesta gent
ara es vol rentar la cara,
i han parit un nou invent,
ja veurem quina es prepara…

Als de la Comissió
que controlarà la Festa,
els preparo un bon porró…
si mostren ser gent honesta.

LLUCIFER: 

BOTER: 

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

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 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.

St. FELIX:

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.

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!

LLUCIFER:




