
Borró: Bona nit, conciutadans!
 Som aquí altra vegada 
 per a fer el nostre balanç
 del que ha passat a l’anyada.

 2020 va ser fotut:
 sense festes, confinats;
 avorrits, la joventut
 feia gresques als terrats.

 I per fi podem sortir!
 Ho heu vist, que anem d’estrena?
 Vestits nous, sense patir
 pel foc, que ens cau a l’esquena!

 Quines ganes que teníem 
 de ser allà baix, a la Plaça,
 i dir-hi els versots volíem,
 perquè això ja era massa!

 No sé què fem a la Fira
 la cultura popular,
 la poca gent que ens mira
 asseguda ha d’estar. 

 Els manaires del balcó,
 tots a casa fent-se palles,
 ens han fet  ‘nar de corcó
 amb reunions per pantalles.
 
 Que no ho dubti, però, ningú:
 trenta-nou anys testimoni
 els versots ja són segur,
 de Sabadell, patrimoni.

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 que fan fressa,
 grosses com les d’un colós:
 són com les de la batllessa,
 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: Quins collons els de les caixes!
 Oficines de disseny,
 butaques i mil pantalles,
 però et tracten amb desdeny.

 Cita els has de demanar 
 i amb el mòbil anar fent.
 Si no te’n surts, a cagar!
 No tothom ho sap fer! 

Diable 5è: I què dir del medi ambient?
 De Terra no hi ha reserva
 ja fa temps ho estem dient
 la situació ens enerva!

 Aquí trobem massa fum.
 Algun dia deixarem
 d'augmentar el nostre consum?
 Ja veurem si n'aprenem.

 D'anuncis pels ciutadans
 N'hi ha per donar i vendre
 Mentre les empreses grans
 carbó no paren d'encendre.
 
 Paguen per contaminar
 i encareixen les factures,
 elèctriques a guanyar
 fent maniobres obscures.

 És hora d’espavilar
 de fer canvis atrevits
 deixar el cotxe i caminar
 i amb la bici ‘nar lluïts.

Llucifer: Amb l’onada de calor
 ells fan grans beneficis
 jo estic cagat de por
 no puc amb més sacrificis.

Boter: Amb el canvi climàtic
 les vinyes no fan bon vi,
 serà un temps dramàtic
 i jo no el vull patir.

Diable 6è: Ara és pitjor que abans
 vint anys de guerra per res
 han tornat els talibans
 i sembla que són molts més.

 Les dones desapareixen
 la música s’ha acabat
 sense escola les deixen
 a moltes les han matat.

 Biden diu que marxen ja
 s’emporten uns refugiats
 a Madrid tenen enveja
 fan un camp d’amuntegats.

 Europa no sap que fer
  diàleg o negociar 
 això serà un bon merder
 ja ens podem preparar.

 Hi haurà migrants de primera
 que ara cal repatriar?
 i menors a la frontera
 que fan fora i a callar?

Llucifer: I aquí preocupats pel Messi
 com a cosa important
 els diners que ingressi
 qui no sap d'on provindran?

Boter: Per l’odi no hi ha vacunes
 la dreta ho sap molt bé,
 ni una gota d’aquest vi
 en ma vida els daré.

Diable 7è: N’estem tips de corrupteles
 dins la nostra casa gran
 només els mouen les “peles,
 tant els fa el què diran.

 La Marta Morell entrà
 sense suport dels propers
 la parella col·locà
 i a viure, que no és res!

 El partit l’ha fotut fora
 per mentides i traïcions
 Podemos diu és hora
 de demanar dimissions.

 Dimitir? Això què és?
 de l’alcaldessa amiga 
 independent ara és
 i el que fa intriga.

 Bustos ja té condemnes
 la presó no li fa por
 l’alcaldessa, quines penques!
 l’ha salvat fent pressió.

Llucifer: L’estil Bustos és aquí
 i no marxa ni amb lleixiu
 ja ni dissimulen, sí
 seguiu votant , no patiu.

Boter: Bon vinagre els daré
 colla d’arreplegats
 una meitat al carrer 
 i l’altra cap als Jutjats.

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!

 He vist iaies implorar
 ajuda per al caixer,
 i els molt cabrons contestar:
 "Més tard, ara no pot ser".

 Els sobren treballadors
 en foten molts al carrer
 fan de patrocinadors
 així guanyen més calés.

 Tenen molts pisos buits
 que els podrien ocupar
 gent a preus reduïts,
 si volguessin cooperar.

Llucifer: Molts barris sense oficines,
 molts pobles sense caixer:
 s’ha d’anar amb les veïnes
 cap al poble més proper.

Boter: Jo voldria un telèfon
 que em donés tots els bitllets.
 Sortirien pel micròfon
 d’un en un ben plegadets.

Diable 2on: Ara jo us vull recordar
 com va costar fer govern
 Esquerra i Junts negociar
 per a ells va ser un infern.

 La Borràs al Parlament;
 l’Illa volia manar
 Aragonès, president
 I Vox també va entrar.

 El Presi ens va visitar,
 Salut mental al Taulí
 reconeixent la gran tasca
 que els metges hi fan aquí.

 Arribaren els indults
 i els presos  van sortir,
 Sánchez rebé molts insults
 el volien fer dimitir.

 Compte! Que són reversibles!
 Estaran ben controlats,
 Tot i que és increïble:
 Els voldrien ben tancats.

Llucifer: No ens podem pas refiar
 de la justícia d’allà.
 L’amnistia es demanà
 I s’ha d’aconseguir ja!

Boter: Tinc un vi que s’ha fet agre.
 És per al Tribunal de comptes.
 Arruïnar a tots sense fre
 I sense descomptes!

Diable 3er: El seguici ha arribat
 a la Ciutat de Sabadell
 malgrat molts han renegat,
 per ells és massa novell.

 Des de Gràcia ens arriba
                      coronada, sa Altesa:
                      l’Àliga… vaja, una diva,
                      molt millor la Diablessa.

                      De Cal Ciervo, el lleó.
                      La veritat, no les tinc totes…
                      Dansa com un reietó
                      però li falten dues potes!

                      I la Víbria que troleja
                      amb la seva grolleria
                      I collons! Si n’és de lletja!
                      Si fos jo no sortiria!

 Deu entitats en total,
 som els que hem començat
 l’Ajuntament no s’ho val
 tot ha estat dificultat!

Llucifer: Jo dono la benvinguda
 a tanta solemnitat
 la ciutat està abatuda
 amb tanta mediocritat!

Boter: I jo els convido a tots
 a beure aquí el millor vi
 de l’avern som escamots
 després passeu per aquí.

Diable 4rt: Què lleig és Sabadell
 Però no parlem de l’ambient
 Car tot és un desgavell
 està tot ple de ciment

 Tota la seva saviesa
 per fer que tot sigui lleig
 ai quina poca destresa!
 Puta merda del Passeig

 Aquí el color és el gris
 per ordre de l’agutzil
 l’ajuntament és ben trist
 botiflers sense estil!

 Els sociates son així
 naturalesa covarda
 el Siri tenen d’amic
 i Sabadell fent basarda

 La ciutat que tots somiem
 vol de canvis radicals
 i mentrestant seguirem
 amb les revoltes veïnals!

Llucifer: Diuen que posaran arbres,
 sortidors d’aigua ben fins
 i unes lletres ben grosses
 per fer selfies des de dins.

Boter: L’aigua és per rentar-se!
 la canalla s’hi fotrà
 com poden presentar-se
 amb tant anys amb aquest pla?
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