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Bona nit, conciutadans,
els dolents, els bons i els justos,
tant si sou petits com grans,
i us dieu Manau o Bustos!

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

Més d ’ un cop un regidor
els versots saber volia
abans d ’ hora, i li hem dit no!,
la censura no ens plaïa.

Que ja fa vint-i-un anys
que fem el Ball de Diables,
i els versots són, sense enganys,
totalment inviolables!

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!

a 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,
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!

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:

LLUCIFER:
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Reunits mig d ’ amagatotis
el manaia principal,
amb en Blair i el dels bigotis,
plens de whisky fins a dalt.

Decidiren inventar-se
tot de proves evidents…
tot plegat, una gran farsa
i ells, armats fins a les dents!

Han mentit i han enganyat,
tot a causa del petroli,
i qui no és al seu costat,
està llest, ja ha begut oli!

El rei ianqui, de nom Bush,
amb en Blair, que és d ’ Anglaterra,
i llepant-los l ’ entrecuix,
en Che Mari, que vol guerra!

Ui, quin fàstic! Guardo el got,
que si un pèl merdós hi queia,
ja el podria fotre al sot,
amb la seva mala jeia!

Llucifer, vull viure en pau
però el qui mana m ’ ho esguerra;
Per ’ xò dic el que s ’ escau:
Nunca máis! i No a la guerra!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n:

Llepaculs de l ’ oncle Sam,
tita freda sens senderi,
ensabona el Rei del Mam
per un tros del seu imperi.

La “galeta” l ’ ennuega,
al ianqui curtet de ment,
i l ’ Aznar per poc s ’ ofega
tot mamant-li l ’ instrument!

Mentrestant, una ministra
fot el pena allà on va:
no se sap ni què administra,
no sap ni tan sols parlar.

Són els reis de la mentida,
enganyant van guanyant vots,
o comprant-los: no té mida
el corruptes que són tots!

Estem llestos amb la gent
que governa amb ment tan trista!
Si no dius a tot amén,
et tracten de terrorista!

Una mica d ’ estricnina,
o d ’ arsènic, si convé,
hi fotré, en aquesta tina
si hi vol beure un del PP!

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

Llucifer, jo ho tinc molt clar:
molt m ’ estimo aquesta terra;
per això jo vull cridar
Nunca máis! i No a la guerra!

Tres tirans prenent el te,
mentiders, mirada cínica,
volen fotre el món sencer
o enviar-lo en una clínica…

BORRÓ:

DIABLE 1r:
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Jo, a dins d ’ aquesta bóta
hi fotré uns quants invents:
si se me la foten tota,
que tinguin cargolaments!

Llucifer, un tal Aznar
li deu fotre bé a la gerra;
deu passar-se el dia al bar!
Nunca máis! i No a la guerra!

De vergonya és el que passa
de fa temps allà a Galícia:
el PP hi compra la plaça
amb diners i prou malícia.

Netejant-hi metre a metre
voluntaris esforçats,
el govern es va permetre
de riure-se ’ n, mal xinats!

On no calen voluntaris
–els hi envien malgrat tot–
és a fer de mercenaris:
per a això no cal cap vot.

I mentre a la guerra porca
hi moren uns quants soldats,
el senyor Aznar a Menorca
té els nadius ben emprenyats!

BOTER:

DIABLE 4t:

Falten soldats, diu en Trillo,
els joves són massa exòtics!
Fem a l ’ escola un cursillo
i fem-los més patriòtics!

Que no vulgui beure gaire
cap manaire d ’ aquest bol,
que em farien, la mà enlaire,
cantar fort el cara al sol!

Llucifer, res no diria,
però l ’ Aznar, xerra que xerra
amb cara d ’ hipocresia…
Nunca máis! i No a la guerra!

Aquest any a Catalunya
ha d ’ haver-hi un canvi gran:
un del poder ja s ’ allunya
i altres cinc hi estan lluitant.

Ho aprofiten ben bé tot
per fer-se més propaganda,
per esgarrapar algun vot
d ’ una, o de l ’ altra banda.

Fins i tot amb els incendis
han volgut sucar-hi pa:
uns, diu que han fet grans dispendis
perquè no es pogués cremar.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Llucifer, ves quins collons
els del trio de la perra:
Bush, Aznar, Blair feixistons:
Nunca máis! i No a la guerra!

I una altra, amb l ’ ensenyament
vol inculcar-nos l ’ Espanya
que té dins la seva ment
ni que sigui a cops de canya!

Aquest any els nostres mestres
pencaran de sol a sol:
hauran de fer hores extres
de religió i espanyol.

La ministra del Castillo
ja no sap què inventar:
diu que aquí ni el més quillo
parla mai en castellà.

També vol incrementar
les hores de religió,
però només del Vaticà,
com mana la tradició.

Diablet, a aquest govern
el cor solament els vibra
amb el seu somni etern:
Una España grande y libre.

DIABLE 3r:

LLUCIFER:
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Deuen pensar: “si ara en Bustos
a Sant Jaume és conseller…”,
no guanyaríem per sustos
si no estem amb ell prou bé…

Fem-li, doncs, bé la pilota
que el zoo tiri endavant,
cal treure molt bona nota
si volem anar tirant!

A Sabadell fan uns pactes
ben estranys, per què deu ser?
Han pactat… sota quins tractes?
I l ’ Entesa, quin paper!

Només sé que d ’ aquest vi
no n ’ hi ha per (a) cap jerarca
dels que volen destruir
el rodal de la comarca!

Llucifer, aquest govern
ens vol dur a la desferra…
Crido fort des de l ’ infern:
Nunca máis! i No a la guerra!

Amb el golf els de Terrassa
ens destrossen el paisatge,
i els senyors d ’ aquesta plaça
fan malbé un altre paratge.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 7è:

Ja no ens queda a Sabadell
cap raconet de natura;
no s ’ hi sent ja cap ocell:
d ’ especular no s ’ atura!

I per sort a Can Gambús
estan fent unes troballes
que hi impediran l ’ abús
de fer pisos com pantalles!

I és que Sabadell no para
de créixer a tort i a dret,
i més d ’ un, cobrant ben cara
la mà negra que ho permet…

Sort que aviat estaran
tanta obra inacabable:
carrers per al vianant
i un Mercat interminable!

Aquest vi mai no serà
pe ’ ls manaies de ment torta,
sinó per al ciutadà
que tant daltabaix suporta!

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

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:

Altres, criticant la manca
de criteri forestal;
mentre el foc no s ’ entrebanca:
va cremant tot el rodal!

Vosaltres, àngels, dieu:
a l ’ infern et cremaràs!
I és aquí, en els grans boscos,
on de fet et rostiràs!

Amb el vi apago la set,
però en aquestes alimanyes
els fotria un bon foguet
per cremar-los les entranyes!

Llucifer, aquell covard
ben tossut, erra que erra,
jo no callo, n ’ estic fart:
Nunca máis! i No a la guerra!

De vint-i-set, vint-i-tres,
collons, quina majoria!
quatre al marge no són res,
entre tanta vassallia!

En Bustos fa de senyor,
i els altres, baixant la testa
no gosen dir-li que no
i tots junts fan la gran festa!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 6è:
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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.

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

TOTS:

St. MIQUEL:

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: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!

DIABLESSA:




