Llucifer
Bona festa ribetans
els diables ja hem tornat
saludem les autoritats
i els que ens heu visitat.
Quan per Sant Pau vam marxar
la guerra no havia començat,
les eleccions havíem de votar,
mireu quantes coses han passat.
Una guerra a l’Iraq han fet
els feixistes: Blair, Bush i Aznar
en defensa de l’estat de dret
ja, ja, ja... el petroli es volen quedar.
Tot van ser manifestacions,
Catalunya va sortir al carrer,
però el PP, els molts cabrons
una guerra volien fer.
En Pujol per fi es jubila
ai, ves... quina il·lusió,
ja hi ha qui s’enfila
per si queden a l’oposició.
Vint-i-tants anys són molts
de governar aquest país,
a més d’un tocaria els pebrots
si Convergència altre cop sortís.
A les eleccions municipals
no tenim res a fer
manen els mateixos animals
això és com un gran femer.
I si els resultats no us han agradat
apunteu-vos el pròxim ajuntament,
que no deu ser gaire complicat
i no ho faríeu tant malament.
Escolteu aquests xicots
d’aquí, el meu costat,
intentaran dir-vos la veritat
d’aquest poble de borinots.
Tam, tam, tam...
DIABLE I

Què és aquesta puta calor
que ens agobia de matinada.
No pots fer ni l’amor
sense suar tota la cansalada.
Els botiguers estan contents
han venut tots els ventiladors,
la gent els surt per les finestres
i fins i tot pels aparadors.
Per refrescar-me faré un xapuson
allà baix a la piscina,
però, ai... si encara està en obres
i em sua fins la titolina
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Jo una proposta faria
que causaria furor,
tota la roba em treuria
i ensenyaria el cigaló.
Tam, tam, tam...
DIABLE II
En Blanco i el PSC
han tornat a arrasar
tot defensant la ‘EMD’
en contra del poble ribetà.
Unitat Municipal 9
uns mals resultats ha tingut.
Cada cop més al fons del pou,
dos regidors ha perdut.
Em faig una pregunta
que no sé com explicar:
perquè els ribetans
al PP van votar?
Iniciativa i Convergència
al govern volen entrar
que tinguin paciència
que no hi tenen res a pelar.
Del Plim no tinc res a envejar
són quatre arreplegats
ni ells mateixos es van votar
quina colla de desgraciats.
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La llàstima va ser
no presentar-nos a l’eleccions
un bon paper hauríem fet
ara estaríem dalt els balcons.
Tam, tam, tam...
DIABLE III
El rector està de festa
l’església fa cent anys
les monges porten cresta
el que falta són parroquians.
Molts actes s’han organitzat
per tant gran esdeveniment
l’Ajuntament ha col·laborat
posant nou enllumenat. Amén.
El rector té un greu problema
allà baix a l’església vella
la teulada és massa lleugera
i li cau tota la capella
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Commemoren amb una missa
la primera pedra col·locada
tot plegat fa una mica de risa
perquè no fan una marranada?
Tam, tam, tam...
DIABLE IV
Aquell cabró del bigoti
que està casat amb una ampolla
va mamat tot lo dia
cago’n ell, gilipolla.
Tenim un gran president
que se la fot pel cul al Bush
mentre al Blair li va dient
oh sí, llepa’m l’entrecuix!!
Tothom cridava pels carrers
a mitjans del mes de febrer
però a l’hora de les eleccions
ningú recorda les manifestacions.

Quina merda els resultats
el PP aguanta les eleccions
hi ha molts degenerats
que s’han baixat els pantalons.
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Hi ha molt de podrit
i a molts han subornat
sinó mira a Madrid
el cacau que tenen muntat.
Tam, tam, tam...
DIABLE V
Al Barça hi ha hagut moviments
de Sant Pau fins a Sant Pere.
Han tingut quatre presidents
recoi, això sí és trempera.
En Laporta ha guanyat
amb uns projectes innovadors,
per fi la catifa s’haurà aixecat
de les màfies anteriors.
Volen baixar les fitxes als jugadors
no sé pas com s’ho faran:
aquella colla de vividors
haurien de jugar de franc.
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Quisir, baix cap concepte
al soci no se’l pot enganyar
se’m posa la gallina de piel
el Barça ha de tornar a guanyar.
Tam, tam, tam...
DIABLE VI
Què passa allà davant la Bodega
han deixat un gran solar,
i és que la pela és la pela
la qüestió és edificar.
Aquests putos constructors
no tenen cap mirament
són una colla d’especuladors

mimats per l’Ajuntament.
Llucifer
L’Ajuntament per dissimular
fa quatre pisos de protecció oficial
els diables els volem demanar
uns bons baixos pel nostre local.
Tam, tam, tam...
DIABLE VII
Allá en el rancho grande
allá donde vivía,
había una parejita
que alegre se decía (bis).
Vamos a hacer una guerra
para llevarnos el petroleo,
que culpa tiene la gente
que vive en esa zona?
Gritando no a la guerra
la gente salió a la calle
y no ha servido de nada
tanta protesta y gritos.
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I naltros som diables
i cridem NO a la guerra,
per aquesta i per totes
volem pau a la terra (bis).
Tam, tam, tam...
CLOENDA
Llucifer
Els diables estem cansats
per Sant Pau hi tornarem
per parlar d’aquests apalancats
d’aquí dalt l’ajuntament.
No volem cap més guerra
que al poble no li cal,
que hi hagi pau a la terra
que les guerres sols fan mal.

Per Sant Pau direm quatre disbarats
i us deixarem a tots retratats,
però amb ganes de fer gresca,
que d’això es tracta la festa.
Visca Sant Pere nostre patró,
i que visqui sempre la Festa Major.
Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam...

