
Borró:	 Sabadell i la comarca,	
que tingueu molt bona nit!	
Qui s'emprenyi és que és un carca,	
després d'haver-nos sentit.	

Que som gent molt indignada,	
i n'estem fins als pebrots	
i hi tornem, altra vegada:	
vint-i-nou anys de versots.	

N'estem farts, fastiguejats,	
de sempre pagar els mateixos,	
mentre uns quants ben col·locats	
de bitllets, en guanyen feixos.	

El polític té un bon sou,	
i dietes i avantatges,	
viatja gratis, no és nou	
que n'obtingui molt bons tratges...	

Malparlat i malparit,	
sóc deixeble d'en Banyeta,	
i he vingut per deixar escrit	
el que fa aquesta genteta.	

Saludem, són merescuts,	
els grans èxits de l'anyada:	
són de vuit els Saballuts!	
Colla ben consolidada!

Sant Miquel:	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!

 
Llucifer:	 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!

 Tots:	 Vinga gresca i xerinola,	
vinga foc i sorollàs,	
i que visqui la titola	
i els collons de 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)!

Diablessa:	 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,	
ja sabeu el que heu de fer!

 
Tots:	 Vinga gresca i saragata!	

Vinga foc i molta fressa!	
I que visqui la patata	
de la nostra Diablessa!

 
Sant Miquel:	Dona de llengua esmolada	

que combats contra l’Etern,	
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!

 
Llucifer:	 N’estic fart, ja, d’amenaces!	

Vull que sonin els timbals!	
Prepareu les vostres maces!	
Borró, fes venir els sagals!

 
Borró:	 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!

 
Diable 1r:	 Llucifer, estic indignat,	

em sento com un titella,	
dirigit, manipulat,	
i ben buida la cistella!	

Estic fart de tants corruptes,	
de tants diners malgastats,	
que ja no tinc gaires dubtes	
d'on són els aprofitats...	

El Millet, sense vergonya,	
ni un sol euro no ha tornat!	
La presó, que ni de conya!	
però què us havíeu pensat?

	I l’SGAE, quins artistes!	
A més de recaptadors	
són uns xoriços, uns pispes	
i els millors estafadors.	

Del Botín, què me’n dieu?	
Que tenia els milions	
escampats per tot arreu	
sens pagar contribucions

Llucifer:	 Aquests vestits que estrenem,	
el Bigotis no els finança	
sinó els dècims que venem,	
i el soci amb perseverança.

 
Boter:	 Quin vestit tan elegant!	

Vine i beu amb alegria,	
però no et taquis el davant	
o et caldrà tintoreria.

 
Diable 2n:	 Llucifer, estic indignat,	

emprenyat com una mona,	
contra tant aprofitat	
de Madrid i Barcelona.	

Paro al bar a fer un cafè	
i no puc ni fer un cigarro...	
He d’anar-me’n al carrer	
si no vull que hi hagi marro.	

Potser ho hauré de deixar	
i que es quedin sense impostos...	
L’Estat haurà de plegar	
per voler reduir costos.	

Ara tanquen hospitals,	
redueixen ambulàncies...	
no ens hi posem pas malalts:	
sense fum no hi ha ganàncies.	

Els que ja no fumaran	
són tots els parats que hi ha,	
ni els que estan desallotjant,	
que no s’ho poden pagar.

  
Llucifer:	 Uns banquers van engegar	

una crisi gegantina	
i ara l'haurem de pagar	
els qui estem a la ruïna!

 
Boter	 Diablot, vine i amorra't,	

que el meu vi et consolarà,	
tu mama ben fort i emporra't,	
que la crisi durarà...

 
Diable 3r:	 Llucifer, estic indignada	

tipa, cuita i fins al cul,	
i la gent aprofitada	
viu molt bé i fot el gandul.	

Jo sóc mestra, i és molt gran,	
el retall que ens han fotut:	
el resultat que en tindran,	
serà sempre el merescut...

	Ens posen i treuen hores,	
ens rebaixen sempre el sou,	
fan les lleis amb les tisores.	
Ja és hora de dir-hi prou!	

A la pública el retall	
ha tocat l'hora sisena,	
si no aprenen ni un borrall	
se’ls en fot, no els fa cap pena.	

Diuen que no hi ha diners	
per mestres o ordinadors;	
l’escola no té calés,	
tot plegat és vergonyós.

 
Llucifer:	 De tothom són els impostos,	

i els usen per mantenir	
l'interès dels capitostos,	
la mare que els va parir!

 
Boter:	 La setmana blanca ha mort.	

Quin invent! Qui el va parir?	
Volen ser com els del nord	
amb la calor que fa aquí!

 
Diable 4t:	 Llucifer, estic indignat	

amb uns foscos negociants	
que la crisi han provocat,	
i ho paguen els ciutadans.	

Ciutadans, ara us proposo	
que esbrineu contra qui clamo.	
El seu nom, dir-lo no goso,	
del carrer és el puto amo.	

La té llarga, grossa i dura,	
i la treu massa sovint:	
una hòstia et caurà segura	
pel sol fet d’estar vivint.	

Ara a cent, ara a vuitanta,	
posa radars i senyals,	
persegueix els del top-manta	
i les putes dels vorals.	

Té una empresa de neteja,	
molt experta en places grans.	
A tort i a dret fueteja,	
per més que aixequis les mans.

 
Llucifer:	 Per ventura no deu ser	

qui et provoca tan rebuig	
l’il·lustríssim Conseller,	
el mamon d’en Felip Puig?

Boter:	 Tan odia el tripartit	
que ha ben perdut la xaveta!	
Li daré un vi aigualit:	
li pesa molt la bragueta.

 
Diable 5è:	 Llucifer, estic indignat	

perquè sempre passa igual:	
uns remenen el mercat,	
i a pagar-ho, el personal...1 2 3 4



	Un pepino enverinat	
ha corregut mitja Europa.	
Tothom estava esverat,	
ja que fa molta patxoca.	

Cogombre fenomenal!	
Quina eina tan suggestiva...	
No hi ha res que sigui igual	
Quan pel darrere t’etziba.	

Vegetarians, qui triga?	
Gaudiu d'aquest vegetal!	
Te'l pots fotre dins la figa	
o també per via anal!	

Si el cogombre no t'agrada,	
un plàtan bé fa profit,	
la pastanaga pelada,	
un fuet, un nap... o el dit!

 
Llucifer:	 La Merkel té una patata	

que fa temps que no es farceix;	
si el cogombre no la mata,	
sabrà al fi perquè serveix!

 
Boter:	 M’han dit que allà a l’Alemanya	

fan algun vinet prou bo...	
La botera no us enganya:	
el del Penedès té un do!

 
Diable 6è:	 Llucifer, estic indignat	

amb els amos dels diners:	
tots els bancs ens han robat	
si tornar-m'hi jo pogués...	

Un Sabadell panxa enlaire	
i amb un cuc dins l'intestí...	
Que n'hi ha encara per gaire,	
de tantes obres sofrir?	

Un Bustos ben satisfet	
mira per la balconada.	
Potser busca, sembla un fet,	
una plaça més pagada.	

Va de baixa, el sociata,	
però ell sí que pot treure pit,	
encara que no s’hi mata	
és l’enveja del partit.	

Jo ja el veig al ministeri	
de túnels i de forats,	
tunelador del senderi...	
Estarem ben arreglats!

 
Llucifer:	 Diablet, compte amb la biga!	

Està tot tan foradat...	
Jo tenia una botiga	
i m’han ben arruïnat.

 
Boter: 	 De ciment omplo la tassa			

i ara la pujo allà dalt,	
perquè tot això ja és massa	
tant de bo que els faci mal!

Diable 7è:	 Llucifer, estic indignada	
de tants especuladors,	
que ja estic arruïnada,	
i no em paguen els deutors!	

Ja ho sabeu, on me n’he anat	
de vacances aquest any?	
Acampat com a indignat	
sense dutxa ni un trist bany.	

Bon rotllo, teca i vi gratis,	
discursos de tots colors.	
Tot perseguint-hi les xatis	
i els polvos, de dos en dos.	

Indignats per tot arreu,	
el món àrab es revolta	
des de Tunis a l’Egeu	
cap dictador no els escolta.	

El facebook i les piulades	
ajuden a connectar:	
les persones indignades	
ja no es poden aturar.

 
Llucifer:	 Sí, sí, molta indignació,	

però quan toca anar a votar	
ens quedem fent el pendó	
i la dreta, a guanyar.

 
Boter:	 Només hi haurà vins picats	

pel Gaddafi i el Mubàrak!	
Jo brindo amb els indignats	
i per tots els del món àrab.

 
Sant Fèlix:	 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!

 
Diablessa:	 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!

 
Tots:	 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!

 
Sant Miquel:	  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!

 
Llucifer:	 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!
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