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ÀNGEL
Doble victòria honrat
amb contentu i alegria
del sant que n’és aquest dia
de Sant (Pau) és venerat.
La festa que manifesta
la pelea que no es veu
darem part a l’Àngel Miquel
amb Sant Miquel victòria,
per entrar dins a la glòria,
per baixar baix a l’infern
dins d’aquell foc etern
entre llames i cadenes
patireu terribles penes
dolors, turments i enganys.
Llucifer i els seus companys
amb la seva direcció
al gloriós Sant (Pau)
que de Ribes és patró.
LLUCIFER
Companys meus veniu aquí,
jo com a capità
mano que aneu a enganyar
gent que em segueixin a mi,
i contra aquests dos d’aquí
tots haurem de pelear
per veure si podem alcançar
una victòria complerta
En el que us dic esteu alerta
(tots junts) Alerta!
DIABLESSA
Coratge i valor Llucifer
que jo sempre seré ta guia
i de la teva companyia
jo mai em separaré.
A prop teu sempre estaré
unida com a mestressa
i tu em daràs lliçons agradables
que jo sóc la Diablessa.
SANT MIQUEL
Oh diable malvat!
saps que Déu tot poderós,
el jutge tan rigorós
ara que et veus castigat
ara que et veus condemnat,
amb tes astúcies procures
enganyar ànimes pures
perquè vagin a l’infern.
Mala pàtria ballaràs
falsos seran tons passos
que jo seguiré tons passos
per tot allà on aniràs.
LLUCIFER
Segueix-me, si vols, Miquel
que anirem a fer un cafè
amb la resta de diables
putes, manguis i gent de mala fe.
Diables meus, acosteu-vos
que farem la gran encesa
prepareu tots les armes,
que s’acosti la diablessa.
[tots fan intenció d’abaixar-se els
pantalons]

DIABLESSA

El govern socialista
ens vol protegit a tots
diu que el fumar mata,
però què diuen aquests carallots!!!
Que si una separació física,
que si menys de cent metres quadrats,
això no hi ha qui ho entengui,
sembla el joc dels disbarats.
Aquests dies podem veure
gent per tots els portals
no és que hi hagi més prostitució
són fumadors, marginats socials.
Vaig entrar en un bar
en què no deixaven fumar
però jo agafo i encenc un puro
collons, me’l van fer apagar !!!
Què s’han cregut aquesta gent
no hi tornaré mai més
jo vull viure envoltat de fum
i poder fumar en excés.
Quanta hipocresia i demagògia,
es fa des de l’estat
quan dels impostos recaptats
n’és el gran beneficiat.
Ah Miquel, escolta bé
els versos d’aquestes minyons
que t’explicaran moltes coses
acabades amb collons.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE I
Ja fa dies que reflexiono
i encara no ho he entès
l’altre dia vaig veure la policia
repartint propaganda pels carrers.
Els vaig veure en uniforme
semblaven del ‘correo comercial’
repartint les ofertes
d’un supermercat local.
Però a que no sabeu què anunciaven
en els papers que repartien?
Doncs que a partir del dia nou
de multes ens omplirien.
LLUCIFER
Vint anys sense fotre brot
i en 007 com a guia espiritual
ara per pagar els cotxes nous
cal omplir la caixa municipal.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE II
Llegint la premsa comarcal
em va agafar un cobriment
diuen els nostres governants
que tindrem estació de tren.
On ara hi ha vinyes
veurem passar les vies
si cal tallaran garrofers
i enderrocaran les masies.
Serà allà dalt, als Camils
on l’haurem d’anar a buscar
mentre els especuladors
ja pensen en edificar.
LLUCIFER

Aquesta arma no, babaus
que ara no toca !!!
que n’hi ha de més nocives
que també es foten per la boca.

Diuen que és el progrés
cal estar ben comunicat
deixar la somera a casa
i anar a disfrutar a la gran ciutat.

LLUCIFER

Tam... Tam... Tam...

Estic parlant del tabacu
que porteu tots a les butxaques
per culpa d’aquesta nova llei
em veig anant a fumar a Caracas.

DIABLE III

[tots encenen un cigarret i fan la gran
encesa]

Ja portem més d’un any
amb la cantarella de l’estatut
ara a Madrid amb gran afany
el volen deixar ben espremut.

En Zapatero comenta
que té molt d’interès,
en aprovar l’estatut
però no esperem més diners.
Zapatero, ets un mentider
vas dir que s’aprovaria
el que sortís del parlament;
això no s’ho creu ni ta tia.
Ja opinen els militars,
la xusma de la COPE i PP
dient que no és constitucional,
quines ganes de fer merder.

DIABLE VI

DIABLE VIII

Ja el tenim aquí, ja ha arribat
el gran circu ribetà
amb equilibristes i pallassos
i tota mena de bestiar.

Diuen que no caldrà
tornar a l’època dels faraons
perquè a Ribes hi ha
un palau amb un gran tron.

No us perdeu el gran espectacle
que ens ofereixen els polítics
farien ombra al Circ du Soleil
segons diuen els millors crítics.

LLUCIFER

A la pista central
l’Abigail ensenyant cuixa
ens farà unes acrobàcies
penjada de la corda fluixa.

Ja n’estic fart, estic cansat
cago’n la puta constitució
i la mare de tots els militars.
Catalunya és una nació.

Per seguir amb l’espectacle
ens arriba des de Roquetes
l’Espinosa ‘con su látigo’
fent seure elefants en cadiretes.

Tam... Tam... Tam...

Senyores i senyors no marxin,
això sols acaba de començar
tenim el faquir Ojeda
que als clubs vol cremar.

DIABLE IV
Sempre s’ha dit que els diables
ho fem rimar tot amb collons,
no volem ser raonables
aquest vers té moltes raons
Molts espanyols aquests any
a l’època dels torrons
han decidit comprar xampany,
això em toca molt els collons!
Ens fan boicot als catalans,
però no ens baixarem els pantalons
tal com fèiem abans,
això em toca molt els collons!
Espanya posa’t vaselina
que ja portem posats els condons.
Aquí en diem la barretina
que ens endureix més els mugrons.
I si voleu comprar vi als francesos
penseu per on passaran els camions
ja els veig a la Jonquera encesos
això també em toca els collons!
LLUCIFER
I si voleu seguir boicotejant
alçarem ven amunt els porrons
carregats de cava i celebrant
que això no ens toca els collons.

Però què veig allà dalt,
què és aquella bestiola?
Oh, és la Marfany
que de barra en barra vola.
I ja per acabar
el gran duo de pallassos
Blanco i Arqués a la pista
envoltats dels seus sequaços.
LLUCIFER
Pares de les Parellades
perquè us heu emprenyat?
Podreu portar els fills al circ
que es representa a l’envelat.
Tam... Tam... Tam...
DIABLE VII
Cagada sobre cagada
i sobre cagada una
els peperos l'han liat
boicotejant la beguda
Extremeny, compreu cava extremeny
que sembla aigua bruta
i naltros tant contents.

DIABLE V
Recordeu ara fa uns mesos
quan hi havia sequera:
que per regar el jardí
havies de fer servir la pixera.

Si tan poc ens estimen
que ens deixin triar lliurement
i fem que Catalunya
sigui, per fi, independent.

Doncs les fonts del municipi
per preservar el medi ambient
han estat vora sis mesos
fora de funcionament.

LLUCIFER

Enlloc de remullar els peus
en alguna font plena de brossa
podeu anar dins el Local
a fer els 100 ‘mariposa’.

Els d’allà, les Roquetes
tindran poder i calerons
mentre als pobres ribetans
ens tocarà rebre bastons.
Cap on vas, poble de Ribes?
Entre la rambla i el forat
i en nom de “sa majestat”
perds ta divina virginitat.
LLUCIFER
Va, calla diable poeta,
cal tenir fe en el nostre guia i senyor
coronem-lo Sant Blanco 1r de Ribes
agenolleu-vos tots davant el balcó.
[tots els diables agenollant-se i
cridant ben alt: Us lloem senyor i us
beneïm perquè amb l'EMD heu
redimit el món]

Li alçaran un monument
al bell mig de les Roquetes
i fins i tot a la parròquia
d’en Blanco en faran estampetes.
SANT MIQUEL
Si, justícia divina,
càstig a qui mereix
tan sols com a mi mateix
vostre pecat hi domina.
Tan sols el nostre pecat
ha de ser tot castigat
amb una pena eterna,
a l’infern en vostre lloc
que sempre heu d’estar cremant
dintre aquell terrible foc.
DIABLESSA

Des de l’Espanya més profunda
ens ataquen per ser catalans
dient que no ens compraran
cava, vi ni escamarlans.

Tam... Tam... Tam...

L’EMD santificarà,
com durant l’edat mitjana,
uns grans vassalls i senyors
algun d’ells amb sotana.

Calla, diable separatista,
o no te n’has adonat
que els primers en no voler-la
són el gran empresariat?

LLUCIFER

Els grans productors de cava
són una colla de venuts
reunint-se amb en Rajoy
i rendint-li tots els tributs.

Això només és un exemple
de la incompetència socialista
i sobretot d’en Blanco
que és el primer de la llista.

Compreu i beveu cava
però el produït pel petit pagès
i passeu de les grans marques
que ja guanyen prou calers.

Tam... Tam... Tam...

Tam... Tam... Tam...

Ja que de culpa en teniu
me n’heu de pagar la pena
féu que no hi hagi esmena
dins d’un foc etern. S’arrepentiu?
(Tots junts): No!
LLUCIFER
Visca Sant Pau, nostre patró
i visca la festa major !!!!
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