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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.

La portada del programa
m'ha fet caure plegat a terra
en veure saltar a la fama
en Rakitić de la Serra.
Amb tant de foto i postureo
les gitanes s'hi han sumat
el calendari no es pas porno
però més d'un se l'ha pelat.
Venent espelmes d'aniversari
els xinos les butxaques s'estan omplint
per celebrar les efemèrides
només cal que siguin múltiple de cinc.
A partir d’ara celebrarem
tots els aniversaris parells
o quan cau en nombre prim
o quan dels ous ens caiguin els cabells
DIABLE 1

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.

Tot i ser més trist
que un gos abandonat
a "no ets de ribes si..."
amb ell no s'hi han fixat
I no estic parlant del dècim
que va vendre Can David
d'ell en puc dir de tot
menys que va caure repartit.
Parlo del con verd amb llum
que era a la plaça per Nadal
segur que hauria fet més feina
indicant obres al local.
LLUCIFER
És un autèntic miracle
que ningú l'hagi destrossat
Algú em pot dir que hi feia
aquella cosa a l'empostissat?

DIABLE 2
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
El passat diumenge me n’anava
cap a la biblioteca municipal
per veure la presentació de la separata
i el nou acte sacramental.

Postejant a facebook i twitter
Deia un clica ben content:
"Ha vingut un Honorable
a veure el Pessebre Vivent"
I és que els del major 13
necessitaven un consol
ja que l'últim honorable
havia estat en Jordi Pujol.
És realment d'admirar
el nostre conseller de cultura
tres hores amb en Pere Coll
i va aguantar la compostura
Tots ben junts i apretadets
al pessebre a la mateixa sessió
feien una imatge fantàstica
el govern i l'oposició.

LLUCIFER

La sorpresa fou majúscula
en veure que allà no s’hi feia res
em pregunto aquests de la jove
on collons deuen ser?

No hi eren tots, no t'equivoquis
L'Abigail no hi va anar pas
i la 9 menys, en un pessebre,
com vols que hi posin el nas.

Tot plegat és bastant obvi
el lloc deuen haver canviat
la meitat d’ells la biblioteca
no l’haurien pas trobat.

Una altra llum els il·lumina
i no es pas l'estel d'orient
és en Nana cremant fotos,
d'en Felip al parlament.

DIABLE 3
LLUCIFER
L'ajuntament com a estratègia
per evitar per sempre el + chapó
ha col·locat una font clàssica
a la seva ubicació.
L'endemà torno al pont de la palanca
i trobo les gitanes i un paio oriental
deu ser que pel 10é aniversari
roden un film porno interracial
Un membre de l'equip de rodatge
m'informa que vaig errat.
Es el director Takashi Miike
això si que em deixa parat.
La catifa vermella a la plaça
i tothom al parru per l'estrena.
Les avies fugint horroritzades
amb el gore de la primera escena.
LLUCIFER
Ribes és un poble de rodatge
en Takashi ho va veure a la primera,
segur que el film acaba amb la imatge
d’en Ricard i el cap de la Riera.
DIABLE 4
Us vull explicar una llegenda
de fa molts anys a la nostra vila
amb majoria ens manava un sociata
Blanco n'era el nom de pila.
Amb una clara política d'esquerres
i amb l'afany de fer calers
junt amb l'Ignasi Elena feren
que per aparcar als Camils es pagués.

No us hi feu pas mala sang
hi havia poques propostes ben fetes
entre d’elles fer un monument
als fundadors de les Roquetes.

El GER deu fer 170 anys,
seguint el vostre punt de vista,
i l’origen quan Marx redactà
El manifest comunista.

SANT MIQUEL
DIABLE 6
Orgía desenfrenada.
Pasión y ardor sexual.
Aneu, aneu al cine
al Centre Parroquial.
Prepucios desgarrados.
Apocalipsis anal.
Aneu, aneu al cine
al Centre Parroquial.
Excursionistes calentes.
Triple corrida facial.
Aneu, aneu al cine
al Centre Parroquial.
Mi polla es talla XL.
Mis tetas son talla especial.
Aneu, aneu al cine
al Centre Parroquial,
que jo em quedo sol a casa
a veure un "documental".

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

LLUCIFER
No te'n fotis del nou cine
i reconeix que ha triomfat
hi ha més cues i clientela
que a l'església del costat!

Doncs, visca Sant Pau, nostre patró
I visca la Festa Major !!

DIABLE 7
Tot i que han passat els anys
Encara ens mana el PSC
exigeixen gratuïtat a l'hospital
però són ells els que ho van fer.
Quasi se'ns gasten 300.000€
per fer una xapusa provisional
3 anys de cessió d'un "parking"
i després algú ja es menjarà el percal
LLUCIFER
Abigail t’han parat els peus
i no has fet aquesta malversació
però t’has gastat 25.000 €
per fer una rampa de formigó.

Una colla de foc
està de celebració
festegen vint-i-cinc anys
però és tot un gran engany.
Jo ho he repassat bé,
no us en refieu amics
comptem-ho tots junts amb els dits.
El nom de Jove és del 2002
i fins a l’actualitat
si ho comptes poc a poc
quinze anys han passat.
Potser no han sumat bé
va, no siguem malvats
al món no hi van venir ensenyats.

DIABLE 5
10+2, 10+2, aprèn a sumar amb nosaltres
Amb el tema dels pressupostos
he quedat ben destrempat,
volien fer una gràcia
però em sembla que l’han cagat.
El camp de futbol tindrà 10 bars
i butaques de pell pels més petits
jacuzzi pels visitants
i cheerleaders ensenyant els pits.
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Si no som tant puritans
i comptem diables mitjans
ho faig de bona fe
però no hi ha res a fer.
Una separata
han hagut de redactar
per poder-ho justificar!

Ja ens calia un bon estadi
sis equips ens apadrinen
Ribes és poble de futbolistes
els clubs de primera al·lucinen.

10+2, 10+2, aprèn a sumar amb nosaltres

Amb la proposta guanyadora
sols és qüestió d’esperar
farem pujar a primera
el potent Raig Ribetà.

Dir: “el nucli de la colla
es va formar al noranta dos”
és tenir molta barra
i no ser gens rigorós

LLUCIFER
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