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Molt bon vespre, ciutadans
que viviu a aquesta vila,
molt bon vespre, visitants
que veniu a fer barrila!

Som aquí per fer un any més
una bona repassada
als pecats dels consellers
i molta altra gent malvada.

Que no ho dubti pas ningú:
dinou 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 d ’ en Satanàs!

Sant Fèlix: 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:

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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És dolent l ’ ecologista,
i aquell que és bascoparlant,
el que és nacionalista,
i l ’ okupa militant.

Perquè si no ets “liberal”
–del PP, o sociata,
o de CiU–, no ets com cal,
i et tracten com una rata.

Diablet, ser “diferent”,
és per (a) ells ser un anarquista,
estar boig, ser delinqüent,
o, fins i tot, terrorista!

Del meu vi, ni mitja tassa
pe ’ l polític prepotent
que ens nega, amb poca traça,
llibertat de pensament!

LLUCIFER:

BOTER:

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, no tinc papers,
m ’ assetja la policia,
i diuen que és el progrés!
Jo crec que és hipocresia!

Fa molts anys que en aquest món
n ’ hi ha uns quants que manen massa,
uns quants més que estan enfront,
i els que no pensen, la massa.

I si un xic surts de la via,
ja t ’ han criminalitzat:
t ’ has guanyat l ’ antipatia
de tota l ’ autoritat.

DIABLE 1r:
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Aquest vi sí que és global:
el que vulguin, per als pobres;
i per als del capital,
ni una gota, ni les sobres.

Llucifer, sense papers
i pelat com una rata,
et veuràs en mil merders
i et fotran més d ’ una nata!

L ’ aliança espanyolista
cavalca contra tothom
que tingui la poca vista
de ser enemic de renom.

Però per sort s ’ han ben lluït
Redondo i Mayor a Euskadi,
per molt que algú de Madrid
es disgusti i s ’ hi enfadi.

Ara falta que allà dalt
al cacic de la Galícia
els votants, fent-li el salt
l ’ excloguin, amb gran justícia!

I que es vagin preparant
els manaires de ca nostra,
que això se ’ ls està acabant,
fa temps que van tocar sostre!

BOTER:

DIABLE 3r:

LLUCIFER:

Que no vingui cap polític
a tastar d ’ aquest meu vi,
que amb son pensament artrític
em faria emmalaltir!

Llucifer, jo vaig venir
enganyat per mafiosos,
però em persegueixen a mi,
i no als facinerosos!

Finalment! Quina alegria!
L ’ Euro és a punt d ’ arribar
i tots junts, en harmonia,
haurem d ’ aprendre a comptar

Cent seixanta-sis pessetes
amb tres-cents vuitanta-sis,
és un euro, repunyetes!,
ni un Einstein ben castís!

Per evitar les trifulgues,
serà millor arrodonir,
i el potent, vulgues no vulgues,
fotrà l ’ aigua al seu molí.

Hisenda i ajuntaments,
comerços, bancs i burgesos,
podran fer uns bons augments
enganyant els feligresos…

BOTER:

DIABLE 4t::

LLUCIFER:

Llucifer, jo ja estic fart
veient tanta tirania;
sens papers, com un bastard
em tracta la policia!

Van caient els dictadors,
al Perú o a l ’ Argentina,
croats, serbis o pitjors,
assassins que és cosa fina.

Pinotxets i altres bandits,
Milossèvitxs i altres ases,
quan cauran els malparits,
els Rajoys, les Valdecasas?

I és que s ’ han cobert de… glòria,
fent treballar els seus… agents:
han revifat molta història
que ens recorda temps recents.

L ’ enemic és qui protesta
contra el poder establert,
sigui okupa o fa contesta
contra un futur massa incert…

I és que els globalitzadors,
globalitzen beneficis
mentre implanten moltes pors
a cops de porra sens judicis!

DIABLE 2n:

LLUCIFER:
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Si els pesats de Sanitat
el nas fiquen dins la bóta,
ni tan sols per caritat
els daré a tastar una gota.

Fa poc a les carreteres
els cartells han canviat,
i us ho dic del tot de veres:
amb els canvis, m ’ han cardat.

Anant per la C-17
direcció a La Garriga,
N-152 (ena cent cinquanta-dos)…
vaig prou bé? Això m ’ intriga!

A Ourense vaig de vacances;
que és d ’ allò més a ponent,
tot pot ser que amb tantes danses
vagi a parar a Ontinyent!

Quan ja crec que hi he arribat,
demano “¿Esto es Orense?”,
amb cara d ’ estar estranyat
em respon “Questo e Firenze!”

Diablet, més val tornar
a caseta, i si vols platja,
vés-te ’ n fins aquí a Teià,
i no n ’ erris el viatge!

BOTER:

DIABLE 6è:

LLUCIFER:

I si tornes sens problemes,
et daré un bon got de vi,
que no són per (a) tu els dilemes
tan difícils de pair!

Yo soy aquel negrito
del África tropical
i a ningú li importo un pito
mentre em quedi allà al Raval.

Els que manen a la vila
han volgut fer propaganda
amb uns cartells que fan fila,
n ’ han feta una gran comanda…

La despesa és important,
perquè serveixen? No de gran cosa,
però tots els estem pagant,
i això sí que em fa gran nosa.

Com cada any, mitja ciutat
està del tot plena d ’ obres
sense haver anunciat,
que ens fan fer mil maniobres.

Diablet, un barri nou
a Can Llong han fet de pressa,
algú en treu un sobresou,
de tanta obra d ’ una peça?

BOTER:

DIABLE 7è:

LLUCIFER:

Ai, pesseta, qui ho diria,
et trobarem a faltar,
té, emporta ’ t l ’ alegria
del meu vi: no et trairà!

Sóc diable molt valent,
però m ’ espanta la sang roja
si goteja irreverent
d ’ un bistec de vaca boja.

També té el govern feixista
una por molt poc humana:
ha caigut més d ’ un ministre
amb la pesta més marrana.

Com que no en teníem prou,
ara és l ’ oli el qui ha de rebre
si es fomenta l ’ enrenou,
l ’ amanida, amb sal i pebre!!!

Ara és la pinyolada
per Nadal, fou l ’ os del caldo
no ho dubteu, l ’ ha ben cagada
la ministra: és un saldo.

Des d ’ avui són les vedelles
animals de companyia:
com que tenen grans mamelles
pots muntar més d ’ una orgia!!!

BOTER:

DIABLE 5è:

LLUCIFER:
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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:

El qui vulgui especular,
del meu vi, no en veurà gaire;
ara on toca urbanitzar,
Can Gambús, o més enlaire?

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:




