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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!
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
Va, Miquel ets un pesat,
deixa de bramar i escolta bé
aquests diables pudents
escopint versos per les dents.
Abigail no tinguis enveja
i no t’ho prenguis malament,
en Nana t’ha pres el protagonisme
com a primer ribetà al Parlament.

Però tot i així no t’escapes
t’hem deixat un raconet
a tu i als teus sociates
que aneu a preu fet.
Ribes és un cau de brutícia
el nou Bronx de la comarca,
grafitis, merda i caques de gos
mentre tu inaugures pistes de petanca.
El món dóna moltes voltes
te’n recordes de l’envelat?
Deies que no era rendible
I ara un a les Roquetes has posat.
I sort en tenim de Sant Pau nostre patró,
que si fos per en Moya
el programa encara estaria
al fons d’un calaix, en un racó.
Però tranquil·la no t'amoïnis
si vols recuperar la nostra poltrona
balla com ho feia l’Iceta
com a mínim la gent es descollona.
I ara prou de xerrera
i escolteu els versots infernals,
que cauran un rere l’altre
com els 7 pecats capitals.
DIABLE 1
Si la pilota al final no entra
i es desespera l'afició
proves amb patades voladores
però el resultat no és pas millor.
S'ha de solucionar d'alguna forma
el que no vam resoldre al matx
n'aprenem del Tito Floren
i ho arreglem en un despatx.
Aquest canvi de filosofia
fa molt mal als seguidors
amb una junta d'accionistes
s'acaben els calendaris sense sostenidors.
LLUCIFER
Rafa Ojeda deixa't d'històries
el que de veritat ens fa trempar
no és la Juve a tercera
sinó un bon derbi ribetà.
DIABLE 2
Aquest any pel correfoc
no hem fet el captaire
i no em refereixo a la panera
on no ens deixem ni el verdulaire.
Parlo de somicar a les entitats
per tenir un aixopluc
que ens deixin cadires i taules
i fer el sopar menys feixuc.
L'ajuntament ha comprat cadires
taules noves i sopem a l'envelat,
a mi alguna cosa no em quadra
segur que un gol ja m'han colat.
Ahhh... ja ho veig, ja ho imagino
perquè faran servir el nou mobiliari
casaments, bateigs i bodes
quan al nou saló no hi hagi plenari.

LLUCIFER

LLUCIFER

I per això s'ha de fer
amb un metre més de llargada
sinó a les despedides amb striper
no hi cabrà la gent trempada.

El més llest va ser en Nana,
no va entrar en negociacions.
Sabia que li farien tallar la barba,
abans es talla els pèls dels collons.

DIABLE 3

DIABLE 6

Superades les festes nadalenques,
els excessos i dinars familiars,
comença l'època del bon beure,
primera fita amb el correbars.
Arribo a la Tratro i no hi ha ni Déu,
em pregunto què cony ha passat,
doncs resulta que als maleïts llunàtics,
una altre festa els hi hem plagiat.
Em pregunto què serà el següent,
veure la mulassa per Sant Pere m'excita,
o en Moya al lagu de la plaça Marcer,
disfressat de Carpa Juanita.
LLUCIFER
Sembla que això de copiar idees,
no és una moda passatgera,
sinó que li preguntin al Chapeau,
pel tema de la panera!
DIABLE 4
Au revior, sayonara,
adéu, ciao, adiós, agur.
Ens acomiadem per sempre,
bon voyage president Artur.
Si ells no t’hi volen,
nosaltres et farem un lloc.
Amb un bon corrupte com tu,
podríem finançar el correfoc.
Qui ho havia de dir,
del procés acabaries fora.
Si t’haguessis deixat barba,
no haguessis sigut la penyora.

Escolteu atents la història
nens i nenes que em sentiu
que ens parla d'una gran lloca
i dels pollets que fan piu-piu.
La lloca me'ls protegeix
del fred i de la glaçada
i si treuen massa el cap
els fot una picossada.
Quan hi ha ple municipal
seu al mig del ponedor
els galls fan quiquririquí
i ella fa cocorocó.
I mentrestant la llocada
espera que passin les hores
quieta sota les ales,
de la lloca ponedora.
Així quan els pollets creixin,
(en Moya ja és força alt)
acostumats a que els peixin
seran socialistes com cal.
LLUCIFER

Visca Visca vaig al parlament
jo seuré al costat de la Gabriel
He de viatjar, de Can Gavaldà,
i a la Ciutadella he d'arribar.
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
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 !!!!

Nens i nenes de la plaça,
heu après tots la lliçó?
Au, a fer cas de la mama
o us tocaran el crostó.
DIABLE 7
Visca Visca vaig al parlament
jo seuré al costat de la Gabriel
He de viatjar, de Can Gavaldà,
i a la Ciutadella he d'arribar.

LLUCIFER
Que no es queixi pas,
un gran favor li han fet.
Jo també em sacrificaria,
amb aquest sou tant “discret”.
DIABLE 5
No em trobo els pebrots,
els tenia per corbata.
Després de mesos interminables,
quasi em peta la patata.
Perroflautes “empatant” a l'assemblea,
burgesos dinamitant les negociacions.
En segon pla en Junqueras,
mirant-s’ho amb el seu “ojo de halcón”.
Tot plegat fotia molta pena,
des de Madrid ja hi veien esquerda.
La Independència s’esfumava,
polítics ho enviaven tot a la merda.
Però per màgia divina,
o per la verge de Montserrat.
Ara hem de donar les gràcies,
al màrtir Artur sacrificat.

La Nou vola i va per tot arreu
la CUP ara ja té nou hereu
aquest diputat ho té ben estudiat
Ribes nova capitalitat
Nana el diputat
està molt preparat
ja crida ben alt
Nova capital
Ribes primera plana Nacional!
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Visca Visca vaig al parlament
jo seuré al costat de la Gabriel
He de viatjar, de Can Gavaldà,
i a la Ciutadella he d'arribar.
El poble espera la teva intervenció
després de Messi tu ets el millor,
volem un combat ben aferrissat
entre l’Albiol i el diputat.
Ho veurà tothom
ets el rei del món
Nana què dirà
si veu la Pilar
que a l’Arrimadas li fots mà?

