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Bona gent de Sabadell!
Som aquí altra vegada
per passar un xic pel garbell
tots aquells que l ’ han cagada.

N ’ hi ha més d ’ un dalt del balcó
que callats prou ens voldria:
d ’ encaixar, no en sap gens, no,
ni ens té gaire simpatia.

Que no ho dubti, però, ningú:
divuit anys de testimoni,
els versots ja són, segur,
de Sabadell, patrimoni.

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!

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.

BORRÓ:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

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)!

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

TOTS:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

Diablessa sóc, com cal,
dels diables, la muller;
si voleu sucar el pardal,
prou 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!

Aquí sóc, mon capità;
com el vostre lloctinent
juro que guerra hi haurà
contra el Cel eternament.

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

BORRÓ:
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Kosovars, corsos, txetxens,
saharians o bé bascos,
ja en tenim els collons plens
dels Aznar, Mayor i Cascos.

S ’ omplen la boca de pau,
però no es mouen gens per ella:
van fent créixer el gran cacau
amb la seva cantarella…

D ’ aquest vi mai no en beurà
cap dels que atien la guerra;
però aquest vas ben ple ja està
pe(r a)ls defensors de la terra.

Llucifer, saps el meu nom
a la xarxa? Fes la prova:
sóc “banyut” “infern” punt “com”
i entremig, posa-hi l ’ arrova.

Sort n ’ hi ha que, finalment,
han fotut mà a algun manaire!
Que tremoli el dirigent
abusiu i rapinyaire.

Pinochet, bèstia brava,
a Londres, tancat, pobret,
la seva salut minvava
dia a dia, a pleret.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:

Van deixar-lo per fi lliure
perquè estava molt malalt:
calia deixar-lo viure
si en tenia tant de mal!

I en la seva cadireta
de seguida emprèn el vol;
quan arriba, quina “jeta”!
Miracle! Camina sol!

Tan content que estava, i ves,
a Xile el volen jutjar!
“Però si no he fet res de res!
De què em volen acusar?”

Ara si se ’ n vol lliurar
ha de fingir la malaltia;
del meu vi gens no en beurà,
de seguida es picaria!

Llucifer, jo sóc una atxa
navegant per Internet;
fes-me cas, que estic en ratxa
i et faria un favoret…

Ai quines barbaritats,
Llucifer, amb el PP:
un decret d ’ “humanitats”
ens vol fotre pel rulé.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r:

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!

Llucifer, sóc internauta
i a la xarxa em pots trobar;
però si em vols tocar la flauta
et caldrà més d ’ una mà.

A aquest món no hi ha manera
que es pugui viure tranquil;
el qui mana, no s ’ altera:
fa el feixista amb molt d ’ estil!

A espanyols, russos i serbis,
amb ses ments imperials,
els ataquen molt els nervis
tots els clams nacionals.

DIABLE 1r::
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I l ’ ha ben espifiada
volent-los donar peixet:
que si sou bons en karate,
que si judo, que si… ves…

Quan tornis a anar a Corea
t ’ has de documentar abans,
perquè si no en tens ni idea,
què diran dels catalans!

Diu que aviat es retira,
o no és pas veritat, potser…
de moment, tothom es mira
l ’ esvalot del galliner!

Aquest no és pas vi del mas,
ni en beurà durant la festa
cap capgròs, perquè el meu vas 
no és pas lloc per (a) la tempesta.

Llucifer, tinc molta marxa
i no sé si em pots seguir…
Vine amb mi dins de la xarxa,
deixa ’ t d ’ orgues, vine amb mi!

Van parir-ne un nou sistema
per (a) l ’ escola del país,
de moment, tothom s ’ hi crema,
fins el mestre més castís.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Als polítics, ja els va bé,
són ells qui l ’ han fet néixer.
Però a l ’ escola, quin merder!
de moment, tothom se ’ n queixa.

Tot ho volen “reformar”,
fins i tot el que ja anava,
pels interessos, és clar,
del que té el fullam del rave!

Els polítics espanyols
i els que els fan la gara-gara,
no paren de fer bunyols
fent favors al seu confrare.

En això són uniformes
el PP , el PSOE i el CiU.
Els fotré unes quantes mormes
si s ’ acosten a aquest piu!

Llucifer, jo prou volia
enrotllar-me a Internet,
però el forat de l ’ alegria
a la xarxa és sec i fred.

Ha passat ja tot un any
sense en Farrés ni en Saura,
i Sabadell, bon company,
ha començat a decaure.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 6è:

Volen imposar una Espanya
que tenen dins del magí,
i sense traça ni manya
l ’ apliquen amb frenesí.

Per exemple, a Barcelona,
van venir uns quants ministres,
mentre es tocaven la xona
recordaven temps sinistres.

El Rei hi passà revista
i en Pujol s ’ hi va ajupir;
i uns quants més amb to franquista
el cul li feien obrir.

Però al Parc de la Ciutadella
quaranta mil collonuts
no feien pas el titella:
per a ells, el meu vi, sense embuts!

Llucifer, a la xarxa et cites:
pots fotre-hi tot el que cal,
però si és un clau que necessites,
haurà de ser virtual.

En Pujol, que és vitalici
del càrrec de president
ha anat amb el seu seguici
de viatge cap a orient.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4t:
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La cultura a Sabadell
sembla estar ben maleïda,
ha estat sempre un desgavell
fos qui fos qui en té la brida.

Ja fa un any que hi ha un babau
que n ’ és el protagonista;
la música, amb en Manau
va perdre un bon pianista!

Per la resta, molta galta:
diu no haver dit el que ha dit;
i al correfoc de Creu Alta
a l ’ ull li va fotre el dit!

Volem un ajuntament
igualet que el Gran Hermano:
cada setmana fotent
un regidor al secano!

Si mai hi hagués a la vila
un regidor tal com cal,
faríem la més gran barrila
amb aquest got ple fins dalt!

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!

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:

Les obres de la ciutat
van a un pas que ens exaspera;
i el que estava planejat,
el més calent, a l ’ aigüera…

La piscina ara s ’ ensorra,
no s ’ hi pot fer gaire més…
Ja en sabran prou, de discórrer,
o és per a ells tot un excés?

Els que manen, no en saben gaire,
els que s ’ hi oposen, tampoc.
Més val que mirem enlaire,
i a tot plegat fotem foc!

Brindem ara pel gran Bustos,
que té uns companys molt fidels:
no guanya ni per a “sustos”,
amb l ’ Alejo i els Babels.

Llucifer, la meva adreça
bé l ’ hauries de saber
si el que vols és, sense pressa,
tastar amb mi el millor plaer…

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 7è:
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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 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!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:




