
Borró: Bona nit i benvinguts,
 ciutadans de Sabadell,
 que la por no us deixi muts
 que enguany ens hi va la pell.

 Hem seguit un llarg camí
 i hem tingut molta paciència,
 per poder votar que sí
 a la nostra independència.

 Per això mirem amunt 
 i al batlle d’aquest balcó,
 li diem que estigui a punt
 per combatre sense por.

 Que ara no és temps de retrets,
 ni s’hi val fer el demagog.
 Que la història jutja els fets
 i a tothom posa al seu lloc.

 No és tampoc temps de covards,
 ni de fleumes cagadubtes,
 ni de traïdors bastards,
 ni de polítics corruptes.

 Que la veu que ara hem alçat 
 recull totes les petjades,
 i ens fa dignes del llegat 
 de generacions passades.

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 1er: Llucifer, quina aliança
 més perversa i inquietant.
 Quina gran esgarrifança
  veure les dretes pactant.

 Trump i Putin jauen junts,
 el costum més vell s’esquerda.
 Sembla que vulguin fer punts 
 per ser ara cul i merda. 

 Personatge de revista
 és en Trump, quin president!
 Egocèntric i masclista, 
 malparit i prepotent.

 Així que espero amb delit
 que comenci el mes que ve,
 que si és cert el que m’han dit
 ara sí que fliparé.

 Però em posen nerviós a mi,
 els polítics exaltats,
 que em volen prohibir exercir
 els meus vicis mes privats.

 Amagat com un llimac
 fotré urnes pels racons,
 com els que enrotllen tabac
 amb herbes per infusions.

 Que qui a votar s’acostuma 
 no pot sortir del carril, 
 la mania no s’esfuma
 ni tem la Guardia civil.

Llucifer: Sense por, endavant les atxes!
 Que som molts i estem ben forts.
 Per aquesta colla de fatxes
 toquen campanes a morts.

Boter: Diablet deixa la tassa
 i guarda ampolles de vi
 que farem una festassa
 quan votem i guanyi el sí!

Diable 6è: Llucifer, a cada sortida
 ve el Juli a fer el borinot.
 Però aviat bé que ens oblida!
 Li fotria un clatellot!

 L’esquerra transformadora
 canvia el batlle de lloc,
 si el diari no l’adora
 s’exhibeix al correfoc

 Però per més que els nous polítics
 ens facin la pilota,
 fan que tècnics monolítics
 segueixin ficant la pota.

 Amb el Bustos expulsat
 pensàvem que la cultura
 seria prioritat.
 Aquest mal, però, no te cura.

 Sou polítics aigualits,
 us vam creure i no heu respost.
 Semblàveu més decidits,
 més suport i pressupost!

Llucifer: Si ens negueu la vostra ajuda,
 haurem de dur una bengala,
 ben erecta i sostinguda, 
 al bell mig de la cigala.

Boter: Ja us tinc uns gots preparats,
 tots ells ben plens de promeses,
 però en alguns hi haurà pixats,
 que m’agraden les sorpreses.

Diable 7è:  Un vull explicar una història, 
 parla de dracs i de feres,
 d’un monstre, fill de l’escòria,
 sorgit de les clavegueres.

 Instal•lat en els jutjats
 el monstre ple d’ira gruny,
 delictes tots inventats
 per tenir-nos en un puny.

 La bèstia brama ferida,
 amenaça amb les pensions
 i ens augura la fugida
 d’empreses i d’inversions.

 Ve l’exèrcit, quina por!
 Amb tot el seu arsenal,
 dos tancs en hivernació,
 tres putes i un general.

 Baixant de la font del gat,
 només en venia un gos,
 no hi havia cap soldat...
 I aquest conte ja s’ha fos.

Llucifer: Però els monstres són deliris,
 fantasies infantils,
 que ho fan tot perquè et retiris
 i seguir movent els fils.

Boter: Jo acabo els contes, senyor,
 amb el príncep ben torrat,
 la princesa i jo a un racó
 magrejant-nos d’amagat.

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 guany arà,
 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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 I a Corea, van maldades,
 Kim John Un, un gran llunàtic, 
 que amb míssils i desfilades
 ha muntat un parc temàtic.

 Però qui paga els plats trencats 
 de la dreta inhumana 
 són tots els refugiats
 que deixen morir de gana.

Llucifer: I a Europa, mentrestant,
  la Le Pen perd...però no és morta,
 i la llana va cardant
 per teixir una dreta forta.

Boter: Amaneixo el vi picat
 amb cagades de gavina
 i l’oferiré de grat
 a aquests fatxes, de propina.

Diable 2n: Llucifer, li ha costat
 perquè és cosa molt cabrona,
 però al final el Juli ha alçat
 el seu cul de la poltrona.

 El Maties s’ha cansat
 d’ajupir-se per la feina,
 que ja té el cul encetat           
 i el que vol és fer anar l’eina.     

 El Juli ja va cedir,
 els col·legues li han dit  prou
 i quan (a)nem a votar sí
 no serà  al rovell de l’ou.

 Que el Berlanga i companyia
 follen sempre en espanyol
 per (ai)xò el Juli preferia
 cascar-se-la tot ben sol.

 Silencioses i formals
 no hem sentit les de la CUP 
 que en les qüestions genitals       
 els va més el sexe en grup.    

Llucifer:  I l’Ayuso rebutjat
 té la libido per terra,
 impotent i destrempat
 no és ningú en aquesta guerra.

Boter:  M’he begut tot un bidó
 de bon vi del Priorat,
 i ara mirant el balcó
 veig batlles per duplicat.

Diable 3er:  He escrit uns versos valents,
 compromesos i socials,
 dels que ara sereu oients
 si em deixen certs tribunals.

 O si no, vull garanties
 que el que dic és vinculant
 o explorarem altres vies
 perquè em sentiu recitant.

 I si avui no ho veiem clar
 sobretot no us esvereu.
 Ja en tornarem a parlar
 quan passin nou anys o deu.

 Que sóc progre i transgressor,
 demòcrata i rupturista,
 però als ous em ve coïssor
 si semblo independentista.
 
 Ja ho veieu companys diables,
 ser comú és genial,
 giragonses lamentables
 i al final un salt mortal.

Llucifer: Aquests quan van a pixar
 la neurona els grinyola,
 no saben amb quina mà
 aguantar-se la titola.

Boter: Ni el vi més dolent
 els daria, a aquests cagats,
 que el país s’estan venent
 per seients de diputats.

Diable 4rt: Que bonics els carrils bici!
 Quin goig fan i quin detall!
 Em van bé per fer exercici,
 Ronda amunt i Ronda avall.

 Agraeixo la manera
 com canvien la ciutat!
 Un carril bici on ja hi era,
 gran feina per duplicat.

 I el Passeig, ves quin bunyol!
 Tot ben gris i cimentat,
 ens faltava un para-sol
 per veure’l engalanat.

 Però si vols, vas i li dónes
 un ús molt més pedagògic,
 un espai de joc per mones
 com tenen allà al zoològic.
 
 Heu d’aprendre  la lliçó
 del que fan allà a Terrassa.
 El seu centre és molt millor,
 sembla que hi tenen més traça!

Llucifer: Dels fantasmes socialistes
 teniu l’oportunitat
 de ser-ne els  exorcistes,
 però ja heu perdut mig mandat.

Boter: Normalment per oblidar
 agafava un bon pedal,
 però amb vosaltres no caldrà
 res més que aigua mineral.

Diable 5è: Tants cops hi ha hagut  votació
 que m’heu fet un enganxat.
 Declaro tenir addició
 a ficar-la en un forat.
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 Hem seguit un llarg camí
 i hem tingut molta paciència,
 per poder votar que sí
 a la nostra independència.

 Per això mirem amunt 
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 ni s’hi val fer el demagog.
 Que la història jutja els fets
 i a tothom posa al seu lloc.

 No és tampoc temps de covards,
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 ni de traïdors bastards,
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 i ens fa dignes del llegat 
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 qui no folla, és que no pot!

 No cregueu pas que em despisto
 del que ens duu avui aquí:
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Boter: Diablet deixa la tassa
 i guarda ampolles de vi
 que farem una festassa
 quan votem i guanyi el sí!

Diable 6è: Llucifer, a cada sortida
 ve el Juli a fer el borinot.
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 comporteu-vos tal com cal,
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 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 guany arà,
 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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 I a Corea, van maldades,
 Kim John Un, un gran llunàtic, 
 que amb míssils i desfilades
 ha muntat un parc temàtic.

 Però qui paga els plats trencats 
 de la dreta inhumana 
 són tots els refugiats
 que deixen morir de gana.

Llucifer: I a Europa, mentrestant,
  la Le Pen perd...però no és morta,
 i la llana va cardant
 per teixir una dreta forta.

Boter: Amaneixo el vi picat
 amb cagades de gavina
 i l’oferiré de grat
 a aquests fatxes, de propina.

Diable 2n: Llucifer, li ha costat
 perquè és cosa molt cabrona,
 però al final el Juli ha alçat
 el seu cul de la poltrona.

 El Maties s’ha cansat
 d’ajupir-se per la feina,
 que ja té el cul encetat           
 i el que vol és fer anar l’eina.     

 El Juli ja va cedir,
 els col·legues li han dit  prou
 i quan (a)nem a votar sí
 no serà  al rovell de l’ou.

 Que el Berlanga i companyia
 follen sempre en espanyol
 per (ai)xò el Juli preferia
 cascar-se-la tot ben sol.

 Silencioses i formals
 no hem sentit les de la CUP 
 que en les qüestions genitals       
 els va més el sexe en grup.    

Llucifer:  I l’Ayuso rebutjat
 té la libido per terra,
 impotent i destrempat
 no és ningú en aquesta guerra.

Boter:  M’he begut tot un bidó
 de bon vi del Priorat,
 i ara mirant el balcó
 veig batlles per duplicat.

Diable 3er:  He escrit uns versos valents,
 compromesos i socials,
 dels que ara sereu oients
 si em deixen certs tribunals.

 O si no, vull garanties
 que el que dic és vinculant
 o explorarem altres vies
 perquè em sentiu recitant.

 I si avui no ho veiem clar
 sobretot no us esvereu.
 Ja en tornarem a parlar
 quan passin nou anys o deu.

 Que sóc progre i transgressor,
 demòcrata i rupturista,
 però als ous em ve coïssor
 si semblo independentista.
 
 Ja ho veieu companys diables,
 ser comú és genial,
 giragonses lamentables
 i al final un salt mortal.

Llucifer: Aquests quan van a pixar
 la neurona els grinyola,
 no saben amb quina mà
 aguantar-se la titola.

Boter: Ni el vi més dolent
 els daria, a aquests cagats,
 que el país s’estan venent
 per seients de diputats.

Diable 4rt: Que bonics els carrils bici!
 Quin goig fan i quin detall!
 Em van bé per fer exercici,
 Ronda amunt i Ronda avall.

 Agraeixo la manera
 com canvien la ciutat!
 Un carril bici on ja hi era,
 gran feina per duplicat.

 I el Passeig, ves quin bunyol!
 Tot ben gris i cimentat,
 ens faltava un para-sol
 per veure’l engalanat.

 Però si vols, vas i li dónes
 un ús molt més pedagògic,
 un espai de joc per mones
 com tenen allà al zoològic.
 
 Heu d’aprendre  la lliçó
 del que fan allà a Terrassa.
 El seu centre és molt millor,
 sembla que hi tenen més traça!

Llucifer: Dels fantasmes socialistes
 teniu l’oportunitat
 de ser-ne els  exorcistes,
 però ja heu perdut mig mandat.

Boter: Normalment per oblidar
 agafava un bon pedal,
 però amb vosaltres no caldrà
 res més que aigua mineral.

Diable 5è: Tants cops hi ha hagut  votació
 que m’heu fet un enganxat.
 Declaro tenir addició
 a ficar-la en un forat.
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