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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 aquest d’aquí
tots haurem de pelear
per veure si podem alcançar
una victòria complerta
En el que us dic esteu alerta
(tots junts) Alerta!

Hores baixes dels socialistes
enfrontats pel dret a decidir
amb en Navarro, quin cagarro,
no deixant votar sí.
Una novel·la porno
és la reina del moment,
ja comença la lectura
50 ombres a l’ajuntament!
L’escena és a dins del llit
la Nou cavalca desbocada
i Via gaudeix la cavalcada:
ara un gemec, ara un crit.
Però la cosa ja li arriba
i vol canviar de posició
sota el llençol treu el cap Iniciativa
branda el fuet: “només si vull jo”.
Ja surten de sota el catre
els Convergència i Unió,
amb màscara i roba de làtex
barallant-se pel condó.
El PP, dintre l'armari
rondina:"Que le vamos a hacer,
con tanto rojo follando,
mejor hacer de voyeur"
Angúnia, estupor i fàstic,
repulsió, còlera i incredulitat
quina cara d'olorar merda
quan vas veure el resultat.

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.

Discurs d’investidura fotut enlaire
i obligada a improvisar,
primer agraïments a la parròquia
després treus la destral i a rajar.
Per començar a fer oposició digne
paradeta divendres al mercat.
Compra nena que venc barato!
Difamació, mentida i falsedat.
Em fot calent veure’t als plens
vomitant paraules ets infumable.
Si ser alcaldessa així pretens,
dones una imatge deplorable.
Abigail escolta aquests versos
que tot el que diuen és veritat
Relaxa’t dona, tranquil·la
vine, fem una copa a l’envelat.
DIABLE 1

LLUCIFER

Ja havia deixat l’anorac a casa,
sortia de casa ben empolainat
quina joia el nou govern
cap d’any calent dins l’envelat.

Va Miquel anem per feina
hi ha moltes barbes a afaitar.
Diables esmolem l’eina
que els caps comencin a rodar.

Amb mossèn Pere faig les campanades,
botellon comprat al paki del local,
gel, gintònic, somriure i a Can Puig
i em trobo sol al dipòsit municipal.

Després de tants anys de relació
Blanco vas marxar sense avisar
no esperàvem la teva dimissió
no ens vam poder acomiadar.

Cap d’any oficial al carrer de la Pau,
tot plegat sembla un acudit.
Els Xulius i l’ajuntament a la Penya
així, és clar, l’èxit és garantit.

Jo per aquí si que no hi passo
vaig a la Traca, un lloc com cal.
Contraprograma i no posa patxanga,
allà hi ha “cultura musical”.

Liberal com el sant pare
diuen que deixarà follar
sempre que te’n confessis
i miris de no esquitxar.

RESPOSTA

RESPOSTA

No et queixis diable despistat,
només és un fet puntual,
aquest any tenim envelat
de Festa Major fins Carnaval.

Un consell li donarem
sense ànims de buscar maranya
que abans d’entrar a la banyera
miri que no hi ha cap piranya.

DIABLE 2
Les nits d'hivern eren mortes
a ningú no se li escapa,
els dijous els bars obren portes
Ribes bull amb el Corretapa.
Ribes surt a endrapar,
fa goig sortir un dijous,
hi ha locals a rebentar
i n’hi ha que es toquen els ous.
Gran pensada de la Traca,
tot i no ser restaurant,
allà no hi foto ni una tapa
a saber com estan cuinant!

DIABLE 5
Abans quan arribava Nadal
d'escudella i canelons
quedàvem fins als collons.
Aquest any hem quedat tips
d'un menjar sense sal ni pebre
voleu que us digui quin és?
l’aniversari del pessebre.
Ràdio, tele i diaris,
tot el dia donant la lata
i quan creia que s'havia acabat
va i el foten a la separata.
RESPOSTA

RESPOSTA
Ets un golafre banyut
cada dijous et veig fent cua.
Bona idea que ha tingut,
a veure si això continua.
DIABLE 3
Com en l’època grisa
quan vivia el dictador,
tots al carrer amb camisa
per rebre la televisió.

No rondinis que és molt maco
el nostre pessebre vivent
mal que faci un fred que pela
allà s'hi està sempre calent.
Entre focus, palla i olles
més d’un hi ha fet pessigolles
i el resultat, “valga’m el cel”
ha arribat per sant miquel.
DIABLE 6

Quan l'Espartac arriba
tots a fer-li la pilota,
bastoners en comitiva,
tot el poble s’esvalota.

Nens i nenes escolteu,
la història de la princesa,
que al setembre va rebre un regal
que la va deixar sorpresa.

A la plaça quin merder,
flors noves al parterre,
l’Espartac amb en Boter
com xerra el pregoner !!

Pensant-se que era una Barbie
el va desembolicar
però de dins va sortir en Chucky
amb un punyal a la mà.

Mesi, Font, Sèbiu i Miret
Manela i Montaño amb la gorra
per a Catalunya explicar:
aquí no diem molsa.. diem borra!

Va intentar fer un bot enrere,
i va caure amb un gran crit,
però com que tot era un somni,
només va caure del llit.

RESPOSTA

RESPOSTA

Amic regidor de cultura
el proper cop no farem pena,
els diables a primera fila,
el millor show de l’antena.

Sabeu quina princesa era?
Va nens, qui ho encerti guanya un pernil...
No, no era la infanta Cristina....
...era... la regidora Abigail!

DIABLE 4
Després de 44 anys
ja tenim un rector nou,
bé, no és nou, és de segona mà
però pel cas ja servirà.

Siau nostre emparo i guia
Josep regidor nostrat.
Aquí ja hem notat els canvis
dues colles pel correfoc.
Ja veure com per Sant Pere
tirem el castell de foc.
Sols volem que aconsegueixes
ser l’única colla de foc.
Siau nostre emparo i guia
Josep regidor nostrat.
Oh Josep puja escales
ja ets a punt per fer el gran salt
et volem a l’alcaldia,
diables a la Casa Consistorial.
Fora Lluís i Gavaldana
naltrus al govern local.
Siau nostre emparo i guia
Josep regidor nostrat.
SANT MIQUEL
Si, justícia divina,
càstig a quí 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
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
Doncs, visca Sant Pau, nostre patró
I visca la Festa Major !!!!

DIABLE 7
Son molts anys pagant la quota
massa temps vestint de sac
samarretes foradades
i un carro que està desfasat.
Per fi la sort ens canvia
i ara estem ben col·locats.
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