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Bona nit, bons ciutadans,
som aquí altra vegada
per fer un altre cop balanç
del que ha passat a l ’ anyada.

Saludem els del balcó,
que deuen estar a l ’ espera
que els cantem amb devoció
mil elogis amb trempera…

Ho farem, tal com és just,
del Bemba fent recordança,
o del zoo i el disgust
del gran Bustos i aliança…

Dels canvis que hi ha a Madrid,
i a la Plaça de Sant Jaume,
on no queda cap bandit
i més d ’ un n ’ ha tret un trauma!

O dels paràsits que hi ha
allà baix a la Sarsuela,
que viuen sense pencar,
navegant a tota vela!

I no oblidem la cultura,
que mai no ha aixecat el vol;
que aquest poble no en té cura:
ja veieu qui en té el control!

BORRÓ: Escolteu-nos, ara, gent,
que el poder del gran maligne
sentireu com un gran vent
que sempre el poder indigna!

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.

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!

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

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!

Diablessa sóc, com cal,
dels diables, la muller;
si voleu sucar el pardal,
prou sabeu el que heu de fer!

TOTS:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:
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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!

Per fi el príncep s ’ ha casat
amb la plebea Letízia;
diria que l ’ ha cagat:
no ha agradat pas la notícia–

I és que a mi no gens m ’ estranya:
que ens ha costat un ronyó!
I ara sí que ens vol Espanya,
per casar el dropo Borbó!

Amb les vint-i-cinc mil peles
que tots hem apoquinat,
ens hem quedat a dos veles
i no ens han ni convidat!

DIABLE 1R:

A en Felip s ’ ha d ’ advertir
que molt recte el farà anar!
Diu “tu calla, i deixa ’ m dir,
jo seré qui manarà”!

S ’ ha cregut la Ventafocs,
i ha vist, ràpid, molta pela.
La sap llarga com ben pocs,
la noieta de la tele.

Amb banyes per tot arreu
et trobaràs com Sofia.
No sé pas si durareu
més d ’ uns mesos i algun dia!

No s ’ hi veien indigents,
aquell dia, per Madrí,
ni putes ni males gents–
però ni així no tindran vi!

Llucifer, la ment em crema
en saber què diu la gent:
que el govern, a l ’ 11-M
va fer un paper excel·lent!

LLUCIFER: :

BOTER:

DIABLE 2N:

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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Ja ho vaig dir prou l ’ any darrer:
que per a ells no hi haurà vi;
ni el Zaplana, ni el Piqué,
tenen dret més que a verí!

Hi ha hagut canvis a Madrid,
com també a Barcelona;
se n ’ ha anat el malparit,
i ara d ’ altres fan la mona–

Se n ’ ha anat el dels bigotis,
mentider més que gandul,
que ens fotia en poti-potis
per llepar d ’ en Bush el cul.

Han marxat Mas i Duran,
i ha pujat un tripartit
que despatxos netejant
s ’ ha passat temps infinit!

Que hi havia instal·lats
personatges tenebrosos,
amb poders il·limitats
i amb uns sous esgarrifosos!

Però aquí dalt la balconada
estan tots ben agafats:
remenar l ’ olla els agrada,
i sortir en els retrats!

BOTER:

DIABLE 3R:

Ara anirem ben calçats:
diuen que hi ha Zapatero;
o potser estem arreglats:
fa cara de punyetero.

Vine, vine, diablet,
no t ’ oblidis de tastar,
que aquí hi ha un bon vinet
que cap govern tastarà!

Llucifer, jo et parlaré
d ’ uns xicots bufaculleres
que han après a viure bé,
remenant-hi les cireres.

Mireu-los fent el ninot,
els de l ’ esquerra plural,
amb en Saura i en Carod,
i el president Maragal.

Que content que deu estar
aquell amic del bon mam!
Sense el bigoti veu clar
que és la reina de l ’ eixam!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 4T:

Mentien amb la gran jeta
a l ’ Urdaci Informatiu:
Que era d ’ ETA! Que era d ’ ETA!
I d ’ Al-Qaeda, ni piu!

Dos-cents morts no són problema,
tan sols un gra en els collons–
L ’ objectiu: aguantar el tema
fins passar les eleccions!

De perdre, no en saben gaire,
i ara en culpen el Carod,
o bé el PSOE, o el garlaire
que amb el mòbil els la fot!

I és que ho tenien tan clar,
que el poder és per forrar-se,
que mentien sens parar,
per perdiu, donaven garsa!

Diablot de sang sinistra,
quin govern de mala gent:
ai, l ’ Acebes, quin ministre!
ai, l ’ Aznar, quin president!

LLUCIFER:
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Ben igual que l ’ any passat,
ni un sol canvi no hi ha hagut,
no veig que hagin millorat,
ni fet més, en absolut.

Del zoo, no se ’ n diu ni piu,
el golf, rutlla a tota vela,
i la resta, fent la viu-viu:
de Sabadell, fem l ’ esquela!

Fa molts anys que no hi ha ideies
que puguin tirar endavant,
però aquestes patuleies
són els reis, tot recaptant!

Fa tres anys, foren novembre,
els tributs municipals,
en fa dos, ja fou setembre,
i ara als mesos estivals.

No t ’ amoïnis, diablet,
l ’ any que ve, dues vegades:
al febrer, i al cap de set
mesos, més estacades!

De cobrar, en saben prou
de fer coses, no pas gaire;
aquest vi és el millor sou.
però no pas pe ’ l recaptaire!

LLUCIFER:

BOTER:

Llucifer, jo et vull parlar
del tema dels reciclatges:
tant i tant toca triar,
que has de fotre mil viatges!

La brossa, de què es composa?
Paper, vidre, oli i brics?
Una bossa cada cosa:
quins colors tan rebonics!

Ben a prop de casa meva
hi ha iglús de tot color;
sembla ser que encara en falta
un més, que serà marró.

Per llençar l ’ aspiradora
fins al Punt Blau vaig anar,
i una cua per penyora
vaig haver de suportar.

Per ser bona diableta,
reciclar i fer tant viatge,
un premi en Bustos vol dar,
pagant un nou arbitratge!

Si no vols pagar el peatge
pel femer que has generat,
hauràs de fer compostatge
a casa teva, al terrat!

DIABLE 6è:

LLUCIFER:

I ho manega com li plau:
aquí a casa, els titelles,
un ministre a palau,
i a Europa en Borrel Fontelles.

I que bonics que estan ara
sense mando, els d ’ en Pujol.
Tants anys d ’ empunyar la vara,
ara anar a la contra els dol!

“Sort” que allà dins la Sarsuela
hi ha les testes coronades,
per gastar-se nostres peles
en bodes i altres rucades!

D ’ aquest vi no en tastaran
polítics de cap color,
ni cap manaia pedant,
ni cap de cognom Borbó!

Ja hi estan tots ben ficats
allà dalt, al gran balcó,
uns fan cara d ’ emprenyats,
i amb el cul com un sigró.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:
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Regidors d ’ aquesta vila,
de quin costat us poseu?
D ’ agressions, n ’ hi ha una pila.
Podeu dir què és el que feu?

Per als fatxes, ni un sol got,
però si un okupa en vol beure,
tindrà ben ple aquest pot,
que no el penso pas, de treure.

Ja tenim Mercat al centre!
Contents alguns han estat,
però a mi em fa mal de ventre
de pensar en els que han plegat…

És bonic, tot ben pintat,
ben lluent, i amb bones vistes,
i amb un gran supermercat
per protegir als paradistes!

Es veu que la nova tàctica
pel bé del comerç local
és potenciar ara la pràctica,
de l ’ àrea comercial!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 8è:

I això ho fa un govern d ’ esquerres…
(o, almenys, això pretén)
però estan per altres guerres
que els donin més lluïment.

El que empipa és que en quatre anys
no hagin parit nous projectes
que no siguin uns paranys
per sortir en els prospectes!

Jo fa dies que no els noto
que tinguin cap nova idea!
Traguem-los en una foto,
a veure si això els en crea!

Jo sí que en tinc de noves!
Vine i beu, que és vi molt bo!
Si en tastes, tindràs les proves,
i em mamaràs bé… això!

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

LLUCIFER:

BOTER:

St. FÈLIX:

Jo no sé pas si allò que vol
és que reciclis o no.
Vine i beu, que això no dol,
que el meu vi és del millor!

Aquest any hi ha hagut sarau
pel que ha fet la policia;
més valdria posar pau,
però hi ha qui el foc atia!

En l ’ afer d ’ aquell local
on gent jove feia gresca
un poder municipal
va ben fotre mal la llesca.

Contra els joves va manar
carregar aquells guripes,
amb mala jeia atacar:
van sortir fins i tot pipes!

L ’ escàndol va ser prou gran,
i és que això, en democràcia,
algú ja estaria plegant,
per vergonya i poca gràcia.

Mentrestant, contra els feixistes
que ocupen Torreguitard
tot i tenir-ne prou pistes
sempre arriben massa tard!

BOTER:

DIABLE 7è:
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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:






