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Bona nit, gent ceballuda,
bona nit, gran Llucifer,
Diablessa collonuda,
i a tu, oh gran Boter!

Ciutadans d ’ aquesta vila,
banyuts tots de Can Farrés,
per fer gatzara i barrila
som aquí un altre any més.

Esperem que els pecats vostres
siguin molts, i de renom,
i que llargues fins els sostres
hi hagi banyes per tothom!

No en tingueu pas gaires dubtes,
que més val beure i cardar:
que no pas ser tan corruptes,
com els que ens volen manar.

Preferim parlar del vici,
que ens fa a tots molt més sincers;
i fa l ’ home més propici
a oblidar-se de l ’ estrés!

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

BORRÓ:

St. MIQUEL:

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 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 visquin 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…

LLUCIFER:

TOTS:

St. FÈLIX:

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

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

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:
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Gran senyor, rei de les banyes,
el que et dic és seriós,
se ’ m remouen les entranyes
perquè és molt escandalós.

No és pas cosa de fer broma
el que passa allà als Balcans,
i bastants tenen diploma
d ’ assassí d ’ éssers humans.

Tant se val quina naixença,
quina llengua o quin país,
quina raça o bé creença,
si la pau no és compromís.

Els manaires de l ’ Europa,
van fent l ’ orni a pleret,
deixant que fotin estopa
els serbis a tort i a dret.

Els paísos centralistes
no en volen obrir la clau,
titllant de separatistes
els que volen viure en pau.

Diablet, això és molt clar:
aquest tema em fa vergonya,
i per ‘xò més val callar,
i no fer-hi gens de conya.

DIABLE 1r:

LLUCIFER:

El meu vi té molt de nervi,
i no ha pas de servir
per alegrar mai cap serbi
que als germans vagi agredir.

Ai, escolta, Llucifer,
la titola molt em tiba;
un condó m ’ hi posaré
ara que l ’ Aznar arriba.

Tota Espanya put a merda,
del Felipe al Mio Cid:
des de la guàrdia verda
fins allà al cau del CESID.

Hi ha programes a la “tele”
que es rebolquen en la quisca
amb la seva clientela
que a la dreta crida “visca!”.

I per terres de Castella,
com que no se ’ ls alça el piu,
van omplir-ne la cistella
amb papers del nostre Arxiu.

Si te ’ n vas a Salamanca
i un paper veus que has perdut,
vés amb compte i el cul tanca,
que ja saps on l ’ han fotut!

BOTER:

DIABLE 2n:

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!

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!

Perquè avui ningú no flipa,
us ben juro que estic fart,
tant d ’ Aznar com de Felipe
i del jutge Baltasart!

LLUCIFER:

BORRÓ:
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Sort en tenen els de CiU
que tampoc d ’ altres polítics
tenen l ’ ull gaire més viu,
i tots semblen paralítics!

Diablet, veig que ho saps bé,
que tots tenen gran feinada
a aclarir el propi merder
i a fer una bona esbrossada.

Jo pensava presentar-me
l ’ any que ve a diputat,
pel partit que em doni una arma
que dispari vi daurat!

Llucifer, escolta ’ m ara,
i no facis el gandul
que l ’ Aznar ve ja amb la vara
per donar-nos molt pel cul!

Hi va haver eleccions
sense gaires canvis grossos;
per tocar-nos els collons
hi ha entrat tres de molt ossos.

Si poguessin manar gaire,
ho sabrien fins els lloros:
de català, ni la flaire,
de cultura, pan i toros.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:

Molts regidors són a casa
sense feina al magatzem,
i sé de molt bona base
que els fotran ara a l ’ INEM.

Han plegat els més antics,
menys aquell que és qui més mana;
i això que entre els seus amics
n ’ hi ha més d ’ un que li ho demana!

Estimat amic diable,
si això passa de veritat
qui tenim de presentable
en tota aquesta ciutat?

Jo no vull donar més vi
a ningú que me ’ n demani,
no fos que em toqués a mi,
jo me ’ n vaig al soterrani!

Sóc diable amb bones catxes,
sé ficar-la ben endins,
dant pel cul a tots els fatxes
perquè vagin molt més fins.

Per la Rambla, de baixada,
vaig ficar en un clot el peu;
quatre voltes aixecada
de moment, i ja ho veureu!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Diablet, no siguis toia
i sigues més mal parit:
ja saps quina paranoia
guia els fatxes de Madrid!

El bigoti del gran fatxa
no empastifarà el meu got:
que el que avui duc és garnatxa,
i per a ell, merda al ganyot!

Vés alerta, Llucifer,
que la dreta mai no bada;
ara que l ’ Aznar ja ve,
preparem la barricada!

Fins i tot a Catalunya
diu que ara decidiran:
volen fotre-hi la pessunya
per fer el reino molt més gran.

Mentrestant a Can Pujol
ja no saben què inventar-se
per poder omplir el perol
entre tanta calamarsa.

Han caigut Roma i Cullell,
l ’ Alavedra està en sospita,
i més d ’ un va de gairell
com si fos la mula guita.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r:
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El que mana ara a Cultura
de moment, fa el camí recte;
ja ho veurem, quant de temps dura
a fer igual que l ’ arquitecte!

I és que ens cal un regidor
que visqui a fons la Festa,
no s ’ amagui en un racó,
i no en fugi com la pesta.

Un que no endolli l ’ amiga,
que no escrigui un “mapa” ful;
tant se val, a qui es lliga,
però que no ens doni pel cul!

Doncs ja ho saps, amic Moreno,
has d ’ aprendre a filar prim:
si manes amb “desenfreno”
et deixem a socarrim!

Ai, Moreno de la fe,
tu querías ser torero,
pa ’  comerte Zabadé,
pa ’  comerte er mundo entero!

Potser me ’ n penediré,
però aquest any aquest Moreno
una tassa de vi té
si encara el trobo “sereno”.

LLUCIFER:

BOTER:

De l ’ Aznar em vull fer amic,
i enrotllar-me la “Botella”;
sols vull fer-ho, i així ho dic,
per tocar-li la mamella!

Els que escriuen els diaris
no han pres gens ni mica el sol:
ni els que semblen funcionaris,
ni els que els volen clavar un gol.

Un diari no canvia;
l ’ altre vol; si pot, no ho sé…
almenys, però, podem fer tria
descobrint el mentider.

Un plomífer capsigrany
ens rescriu la nostra història
inventant-se amb molt d ’ afany
sens triar el blat de l ’ escòria.

Si els futurs estudiosos
del que hi diu gaire cas fan,
ja veureu que gloriosos,
els estudis que en trauran!

M ’ han contat que aquest noiet,
gran amant del món apatxe,
no ha aprovat ni un sol curset
ni fent-hi llum amb una atxa.

DIABLE 7è:

LLUCIFER:

Un eslògan de fa poc
deia “la feina, ben feta!”;
o l ’ enginyer n ’ és un soc,
o la set massa els apreta!

Ves quina una n ’ han parit
uns d ’ esquerres “solidaris”:
han fotut un Wall Street
per gastar-hi bé els salaris.

Si tens duros pots comprar
tot allò que necessitis:
però no ploris, que és en va:
l ’ endemà, tens “butxaquitis”.

Diableta, si no ets rica,
quasi tot ho pots comprar
si t ’ allunyes una mica
d ’ aquest nou Eix Macià.

Per vint duros jo et daré
un bon glop d ’ aquesta tassa,
un barret de Llucifer,
o un pessic d ’ una bagassa!

Molt em sembla, Llucifer,
que ho farem d ’ amagatotis:
no podrem cardar gens bé
si el que mana és el “bigotis”!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 6è:
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Ja fa temps li vaig prohibir
que begués vi de la bóta;
ja en beu prou, qui el va parir!,
de mi, no en tindrà ni gota!

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!

BOTER:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:

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

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 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!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:




