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Bona nit i bona Festa,
ciutadans de la ciutat,
tant si sou gent ben honesta
com si sou l ’ Autoritat!

Quan és l ’ hora de lluir
són tots dalt la balconada,
que els agrada presumir,
davant tota la gentada.

Però quan mana el bon costum
de l ’ estricta gentilesa,
s ’ escaquegen com el fum,
que el seu fort no és la noblesa.

En castells i cercaviles
hi ha de ser, l ’ Autoritat,
els facin mal les pupil·les
o l ’ arròs s ’ hagi covat!

En democràcia, no falla:
el qui mana, ha d ’ aguantar
que el poble, que massa calla,
se li vingui a queixar.

Agraïm als d ’ allà dalt
que facin tantes cagades,
que els diables farem mal
amb les seves bajanades!

BORRÓ: Escolteu-nos, vilatans,
que en direm de bastant grosses,
que no ens lliguen pas les mans
ni admetem que ens posin crosses!

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!

Vinga gresca i saragata,
vinga foc i molta fressa,
i que visqui la patata
de la nostra Diablessa!

TOTS:

St. FÈLIX:

DIABLESSA:

TOTS:
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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!

Conduint vinc, Llucifer,
això sí! Amb molta cura!
Perquè si no ho faig prou bé,
m ’ envien la quefa Tura!

El govern està orgullós
amb els punts que va traient,
i segueix el perillós
conduint molt imprudent.

Fer estadístiques, li encanta,
i amb els núm(e)ros és feliç:
l ’ any passat, de morts, quaranta,
i aquest any, sols vint-i-sis!

Això del carnet per punts
si s ’ apliqués als polítics,
en fotria a casa alguns
que no aguanten els més crítics!

Ja ho veuríem, qui quedava
a dalt d ’ aquest balconet
si cada cagada els restava
algun punt del seu carnet…

DIABLE 1r::

No sé pas què t ’ enrabia!
Si són tots molt bona gent:
polítics i policia,
església i Ajuntament!

Ecs, quin fàstic! Aquest vi
es posarà malament
a tots els que véns de dir,
sobretot l ’ Ajuntament!

Llucifer, ai quina gràcia
fa la llei antitabac!
Jo me ’ n vaig a la farmàcia
abans no tingui un atac!

En un bar gran se separa
la zona de fumadors
tan sols amb una mampara:
el fum ja no és perillós.

I si tens un bar petit,
doncs aquí s ’ ha de triar,
i per norma s ’ ha escollit
que s ’ hi deixarà fumar!

A l ’ empresa, sense fum,
i a la porta, una gentada;
per entrar, bona ferum
de cigarreta apagada!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 2n::

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.

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.

St. MIQUEL:

LLUCIFER:

BORRÓ:
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I aquí, en el nostre país,
també passem per taquilla:
o bé ens mana el del postí,
o el jesuïta Montilla!

Menys celestials són a Esquerra,
(les mans, es van embrutar),
i és en Saura, qui ens esguerra
l ’ ocasió de fer trempar!

Diablet, vota ’ m a mi,
ja saps que no sóc fiable…
Els altres, diuen que sí,
però no n ’ hi ha cap de salvable!

La millor candidatura
és la bóta del meu vi!
Agafa aquest got i apura,
i fot el teu vot aquí!

Llucifer, jo sóc d ’ aquí,
però fa temps que n ’ era fora,
i he volgut tornar a venir
a veure-ho tot d ’ a la vora.

Quan arribo a dins la vila,
veig floreros als fanals,
i l ’ alcalde que s ’ enfila:
en pantalles digitals!

LLUCIFER:

BOTER: 

DIABLE 4t::

Em demano on són ara
tots aquells llocs casolans,
i em trobo que és cosa rara
que hi quedi res com abans.

L ’ Imperial, l ’ han fet enrere,
i l ’ Euterpe ha anat avall;
la Rambla, una riera…
la Marcet se ’ n va al carall…

Els alcaldes d ’ avui dia
tenen els cervells agònics;
han perdut el nord i guia,
no saben fer més que clònics.

Sembla fet a la mesura
de la llei del tres per cent!
Ens quedem sense natura,
tot ho arrasen amb ciment!

Aviat no quedarà
ni un espai per a una vinya!
Mentrestant, vine a mamar,
no t ’ agafi la morrinha!

Llucifer, un faraó
amb deliris de grandesa
vol fer-se un gran panteó
a la terra polonesa.

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 5è:

Ara diu que et multaran
si tu tens molta pixera,
mentre l ’ amo tot mirant
va omplint-se la cartera!

Diablot, què vols fumar?
És tabac, o és cosa infecta?
Ves que uns punts et pots jugar,
si el teu fum algú detecta…

Amb aquesta llei absurda,
sols em queda predicar:
agafem una gran curda,
que és molt millor que fumar!

Llucifer, anem servits!
No en sortim, de cap govern!
O bé arriben tripartits,
o bé ens mana el Pare Etern!

Amb el Papa per València,
els de l ’ opus van calents!
I exigeixen la presència
de Religió als expedients!

Diu el vuitè manament
que no has de dir mai mentides,
i la COPE, amatent,
en diu deu mil de seguides!

LLUCIFER:

BOTER:

DIABLE 3r: 
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Llucifer, quan em jubili
no voldré pas viatjar,
que per molt que jo vigili
amb mi es voldrà retratar!

No deu tenir gaire feina
si viatja tant i tant.
Potser ja es prepara l ’ eina
per quan el jubilaran!

Que té por, aquest personatge,
que no el recordin pels fets,
i per (ai)xò cuida la imatge,
perquè se ’ ns gravin els trets?

O és que està enamorat
de la seva pròpia cara?
Més valdria que, callat,
treballés adés i ara!

Que l ’ herència d ’ un polític
no pot ser la seva cara,
sinó que esdevingui mític
per sa trajectòria clara!

Diablet, sé que els teus gustos
van per tota una altra banda,
però, què vols, l ’ estil del Sustos
és de pompa i sarabanda!

DIABLE 6è:

LLUCIFER: 

A qui li agradi lluir
molt més que no pas fer feina,
ni beurà mai d ’ aquest vi,
ni podrà sucar més l ’ eina!

Llucifer, per acabar,
vull parlar d ’ un munt de coses
que provoquen malestar,
emprenyades i altres noses…

Si vas a comissaria
pel passaport o el carnet,
has d ’ esperar nit i dia,
com no passa a cap indret.

La nostra deixalleria
té un personal competent…
per rebre amb antipatia
qualsevol bitxo vivent.

I si vols veure algun gol,
veuràs partits de tercera:
que tenim també al futbol
uns dirigents sens trempera!

I els horaris de l ’ escola?
Satanàs, quin embolic!
Ja he llençat la tovallola:
els nens, que els porti un amic!

BOTER: 

DIABLE 7è:

Primer un macroajuntament,
més tard, un macroteatre,
també un macromonument
on l ’ ABB s ’ ha d ’ abatre.

I a l ’ Euterpe ja l ’ espera
la macroespeculació;
i és que ens donen pel darrere 
dia si, i dia no.

Tanmateix, ni una idea
ha sortit de Sabadell:
sols copien qui les crea,
o del dret, o de gairell.

Que Terrassa diu que allarga
tot el seu ferrocarril?
Doncs Sabadell, a la càrrega!
l ’ hem de fer, amb millor estil!

Diablet, vés amb molt ull,
vigila bé on trepitges,
que hi ha sots en el Turull,
i la Rambla està a mitges…

El meu vi és ben bé digne
de tot un gran Faraó,
però tot això molt m ’ indigna,
i als d ’ aquí els dic: no, no i no!

LLUCIFER: 

BOTER:
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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 nit i 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.

DIABLESSA:

TOTS:

St. MIQUEL:

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!

LLUCIFER:

Diablet, no desesperis,
tot s ’ arregla amb eleccions:
abans, però, cal que et sinceris:
votaràs aquells cabrons?

Pe ’ l PP, tinc aiguarràs;
per al PSOE, un vi ben agre…
Pe ’ ls de CiU, vi de salpàs,
i pe ’ ls d ’ esquerres, vinagre!

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!

LLUCIFER: 

BOTER: 

St. FÈLIX:




