
Borró:	 Bona nit i benvinguts	
sigueu tots aquesta nit.	
Venim forts i resoluts	
per què avui quedi tot dit.	

No donem la benvinguda	
als qui han arrambat la caixa.	
Són gent agra i molt creguda	
i d’una moral molt baixa.	

Durant anys han governat	
els polítics d’un partit	
que han fet seva la ciutat	
i a l’honest li han fet el llit.	

Com en Bustos, quina barra,	
que molt digne ha dimitit,	
però pel poble és un bandarra	
que ha enganyat i ha mentit!	

El que em produeix rebuig	
és aquesta ambigüitat.	
Ningú es mulla, tothom fuig	
 fent el joc del despistat.	

I és que  tanta servitud	
als col·legues de Madrid	
és signe d’esclavitud	
d’un partit que està podrit.	

L’agenda volem marcada!	
Arribeu a un gran consens!	
Demostreu estar a l’alçada	
i lliureu al poble el cens!

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, l’Ajuntament	

el tenim ben regirat	
que l’alcalde, aquí present.	
ben ràpid l’han jubilat.	

I el Bustos i el seu germà	
van xuclant fins que s’escuri	
un penis que ha d’esclatar	
i brollar dolls de mercuri.	

És la moda socialista	
primàries a tort i a dret	
en un búnquer unionista	
que al final ha fet un pet.	

No els calen paquistanesos	
per posar el seu candidat,	
que tenen prou feligresos	
que els llepen el cul de grat.

	Van canviant de candidat	
intentant fer bona cara	
i així ho farà el que han posat	
si no l’imputen encara.

Llucifer:	 La gran màfia socialista 	
s’ha fet forta a Sabadell	
i com putes de revista	
han robat pel seu bordell

Boter:	 El Sánchez prou s’hi ha esforçat,	
però no ha aguantat els meus vins,	
o potser és que l’ha tombat	
la merda que hi ha allà dins.

Diable 2n:	 Llucifer, jo et vull parlar	
de les testes coronades,	
i esperem tots que demà	
siguin totes destronades...	

Un Felip va descobrir	
on rajava la mamella;	
era el quart Felip d'aquí,	
i el cinquè dels de Castella.	

Des d'aquell any desgraciat,	
els Borbons i els botifarres	
el país han saquejat	
per pagar les seves farres.	

Tot omplint-se la butxaca,	
dos partits els fan el joc;	
aferrats a la butaca	
són tots dos del mateix bloc.	

Tres-cents anys de tant voler	
esborrar-nos de la Terra,	
amb l'ajut del botifler	
de dreta i centreesquerra.

Llucifer:	 I al Felip que han imposat	
diablet, li hem de dir,	
que per tenir el nostre estat	
direm sí, sí, sí i sí !

Boter:	 Vine aquí, Felip sisè,	
o cinquè, tal com pertoca,	
fot-te un got de vi ben ple,	
i apa, vinga, el dos toca!

Diable 3r:	 Llucifer, el cap de setmana	
podem (a)nar els dos a Madrid	
i com si fos ta germana,	
si vols, compartirem llit.	

Jo em quedaria tranquil·la,	
que aquí no és cap novetat,	
la Montserrat Capdevila	
i el Bustos ho han patentat.	

I ella, acomplexada,	
per no quedar malament,	
va pagar la rebolcada	
amb tarja del parlament.	

I ara, pobreta, imputada,	
per un “polvo” capital,	
però segueix sent diputada,	
que és la moda nacional.	

Ens deixes com a llegat	
el polígon de l’Ikea	
i uns viatges d’amagat	
que em fan venir diarrea.

Llucifer:	 Un refrany ben català	
diu que allà on hi ha la feina,	
si el que fan és treballar,	
més val no posar-hi l’eina.

Boter:	 Us podeu acabar el vi,	
que en tinc preparat bidons,	
que a ells els (a)nirà a servir	
el servei d’habitacions.

Diable 4rt:	 Com si fos la inquisició	
manaires de casta noble	
han fet de la prohibició	
l’arma per fer callar el poble.	

Gallardon parla i treu pit	
donant classes de moral	
i t’assenyala amb el dit	
si en tu veu l’ombra del mal.	

La llei de l’avortament	
la moral del ric maquilla	
ja que ell sempre té un parent	
quan li prenyen una filla.	

Com que quan obre la boca 	
en Fernández Díaz put	
tot el vòmit que provoca	
li faré empassar amb embut	

No pots beure ni fumar	
si no estàs ben amagat,	
ni estudiar en català,	
ni opinar, tot es pecat.

Llucifer:	 Cada llei d’aquests bergants	
està del tot feta a mida	
perquè ells semblin tots uns sants	
mentre el poble mor en vida.

Boter:	 Si volguessin implantar 	
la llei seca catalana	
amb canya els faré xuclar	
líquid d’una palangana.

Diable 5è;	 Llucifer tenim pregunta,	
i no era tan complicat,	
quan l’Herrera va i s’ajunta	
amb aquell del cap pelat.	

La CUP també s’hi ha afegit	
i el Junqueras, de bon grat,	
i amb el Mas tots han parit	
pregunta per duplicat.	

Hi ha un país meravellós	
on no cal fer cap consulta	
ni cap polític famós 	
que s’escapi d’una multa.	

És ple d’espanyols amables	
que estimen els catalans	
sense trabucs ni diables	
que espanten petits i grans.	

Voleu viure sense por	
a aquest món de fantasia ?	
doncs podeu votar sí/no.	
Voteu la tercera via.
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Llucifer:	 No vagis per aquest camí	
o et donaré un cop de membre	
si no votes doble sí	
el dia nou de novembre.

Boter:	 He guardat amb pany i clau	
uns quants petricons de vi	
per regar tot el sarau	
quan recomptin els sí/sí..

Diable 6è:	 El PP i la seva tropa	
m’han donat un bon esglai,	
ens veuen fora d’Europa	
donant voltes per l’espai.	

I el Margallo fot castanya	
i amenaça d’escanyar	
qui ajudi a despit d’Espanya,	
Catalunya o Gibraltar.	

El país quedarà pres	
per màfies de tots cantons,	
que vinguin, no em farà res,	
si és a canvi dels Borbons.	

Que no tindrem prou calés	
diu algun d’aquests pirates	
i haurem de menjar només	
calçots i cues de rates.	

Tota la premsa espanyola	
escriu que caurem tan baix	
que ens xafarem la titola	
quan tanquem l’últim calaix.

Llucifer:	 No se t’arronsés la tita	
davant de cap insolent,	
per ells tinc una dita:	
A cagar hi falta gent !

Boter:	 Si el producte català	
no el vol cap país veí	
això ens ho haurem d’acabar	
que, a Qatar, no beuen vi.

Diable 7è:	 Llucifer, sóc fill bastard	
del Juan Carlos que ha plegat.	
Com ell, tinc un cert retard	
i reclamo impunitat.	

També vull poder abdicar	
un cop ja sigui aforat	
i hagi pogut fotre mà	
a les arques de l’estat.	

Va molt bé tenir corona	
pels negocis de profit	
fots cara de nena mona	
i dius que era el teu marit.	

I censuraré portades	
perquè no em toquin els ous	
i no em faci més putades	
la revista del “Dijous”.	

Viuré sempre en una orgia	
i a tots us l’endinyaré	
mentre tinguin majoria	
el PSOE o el PP.

Llucifer:	 No reconec cap senyor	
vingut de terra forana.	
O Llucifer successor, o	
república catalana.

Boter:	 No hi haurà vi català 	
pel Felip, l´últim Borbó.	
Només us cal escoltar	
com fa una vella cançó. 

Diable 8è:	 Llucifer, ens han fet córrer,	
els successos de l’estiu,	
i un altre vers des d’Andorra,	
afegeixo als que teniu.	

El molt i molt honorable	
sembla que no ho era tant	
i resulta lamentable	
això que va confessant.	

I a l’oest n’hi ha que s’exciten	
amb el Pujol en pilotes	
i, ben calents, aprofiten	
per tractar-nos d’idiotes.	

I pensen que algú es creurà	
que el procés sobiranista	
el pugui debilitar 	
la “casta” capitalista?	

Doncs que els quedi això ben clar:	
el Pujol cap al jutjat,	
però el procés català	
va endavant molt embalat.

Llucifer:	 Digue’ls gràcies, diablet,	
i tu, endavant, sense dubtes,	
que ens deixen el país net	
de lladres i de corruptes.

Boter:	 Beu bon vi per oblidar	
tot aquest enorme escàndol,	
que algú ja emborratxarà	
la màfia de l’altre bàndol.

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.	

Que ens disculpi el senyor batlle,	
que aquest any no hem parlat d’ell,	
tot i que és qui sempre espatlla	
la ciutat de Sabadell.	

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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