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ÀNGEL
Doble victòria honrat
amb contentu i alegria
del sant que n’és aquest dia
de Sant (Pere) 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 (Pere)
que de Ribes és patró.
LLUCIFER

Els que no saben com muntar-s’ho
són els del Madrit,
ni amb la Cope ni el dopatge
poden esclafar el millor equip.
Guardiola és un mestre
no li cal cap amenaça,
és venerat per tot el món
des de Wembley fins a can Plassa.
Per no trencar la tradició
Ara parlarem del Local
Que en les darreres setmanes
S’ha tornat a muntar un sidral.
L’art i la cultura
estan farts d’aquest procés,
demanem un espai a crits
amb un ajuntament compromès.
L’atur està pels núvols
Els ribetans no saben que fer
Alguns van amb càmera i micro
Gravant avis pel carrer.

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!

Magí volem que ens gravis a naltros
T’explicafrem anècdotes infernals
Històries de banyes i mentides
Tot sobre els polítics municipals.

DIABLESSA

DIABLE I

Coratge i valor Llucifer
que jo sempre seré ta guia
i de la teva companyia
jo mai em separaré.

Tot passejant per Ribes,
Avui encara en puc gaudir
De la gran pensada d’esquerra
que el pit de riure em fa partir

A prop teu sempre estaré
unida com a mestressa
i tu em daràs lliçons agradables
que jo sóc la Diablessa.

Que va ser l’il·lús amb poca vista
La lumbrera intel·lectual
Que en “sempre hi som” hi va veure
Un bon eslògan electoral.

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.

O si vols pots gravar en Peco
Exemple de ribetà com cal
Qua ara a més de ser el nostre cap de colla
També fa de reina de carnaval!
Tam... Tam... Tam...

Ferràs amb en Blanco vas fer govern
Creies que era una bona pensada
“Des de dins podré treballar”
i salvadora del poble seré proclamada
LLUCIFER
Poder no ho t’has sabut vendre
o és que realment no has fet “re”
aquí l’única cosa clara
és que Ribes t’ha volgut al carrer.
Tam... Tam... Tam...

LLUCIFER

DIABLE II

Au Miquel deixa’m fer,
que tenim feina electoral,
i aquests diables estan frisant,
per començar el seu recital.

L’altre dia entre llençols
em vaig llevar amarat,
no pas per trempera
sinó de pensar amb el resultat.

Amb tanta retallada
buidarem ràpid la plaça,
que em de fer una acampada:
Volem més coets per la maça!

En la meva imaginació
en Blanco havia caigut
7 regidors treia
per fi l’havien abatut.

Ho farem pacíficament
no us ho dic pas de broma,
no fos cas que en Felip vingués
i ens en caigui alguna de goma.

Però en el dia de l’elecció
els pactes no van avançar
i 4 anys mes de socialisme
el poble havia d’aguantar.

I mentre en Blanco ho celebrava
l’Abigaïl saltava d’excitació
tot a càmera lenta
no vaig poder aguantar la pressió.

Ha Sitges et farem tornar.
Tam... Tam... Tam...

LLUCIFER

Jo que sóc tant ribetà
com el pont de la Palanca
o el drac de tres caps,

No has tingut cap malson
és la trista realitat,
en Blanco torna a ser alcalde
el poble en sortirà escaldat.

DIABLE V

Jo que tinc una erecció
quan pujo cap a sant Pau
o veig en Peco amb el ceptrot

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

DIABLE VII
Com podeu tots comprovar
tornem a estar a la cua
això serà cosa del cel
o que l’Assemblea ens fa la pua.
Doncs aquí ens teniu
retrassant un dinar de pena
el que volem és anar a dormir
la sort ens ha donat l’esquena.

DIABLE III

Jo que voto UM9
i que tinc somnis eròtics
amb en Lluís Giralt

Tot a punt per al polvet,
llit, espelmes i floretes,
poca roba, algun joguet,
i hormones ben calentetes.

Però no patiu que per Sant Pau
escalarem posicions
i d’aquí a pocs anys
els circolets us tocaran els collons.

Com a bon clica que soc jo
no trago ni en pintura el veí del carrer Nou.

LLUCIFER

Jo que sempre he pensant
que pesats aquests P-setas!
Al meu cotxe només sona Bulma

Mireu si estem gafats
que l’any que anem al davant
serà el del centenari
i la festa voldrem acabar tancant.

Joc de mirades, picardia
cau la roba a poc a poc,
carícies, molta alegria,
tendresa, passió i foc.
LLUCIFER

Jo que porto dins del cor
la festa major “del poble”,
el domàs al balcó

Para, para, les mans quietes!
les farmàcies ja han tancat
(la de guàrdia és a Roquetes)
i una cosa no hem comprat.

Jo que sempre he fardat,
orgullós de ser de Ribes
Ara m’he enamorat
del ppero de Roquetas

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

Què dius!? si aquí tinc la llista
i ho marco tot, així no se m'oblida:

Ohhhh Javier,
enganxaré el toro al cotxe per tu
Oooohhh Javier,
anirem al mercadona els dos junts,
I lluitarem pel nostre amor prohibit
Oooohhh Javier!!!!

LLUCIFER

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

Doncs una cosa no has marcat:
els "condones Iniciativa".

DIABLE VI

DIABLE III

DIABLE IV

Prou parlar de política!
Són tots una colla de podrits!
Una colla de lladres
Als ciutadans ens teniu ben avurrits.

N’hi ha una que sap el que vol
i no va amb tants miraments
Vol la que sigui més grossa
I els sociates té ben contents.

Que si cotxes oficials,
Que si vols en primera classe
Tot això dels indignats
Només és la primera fase.

Té enveja dels dos enamorats
Un amor d’aquells que perdura
I veu que amb el seu escot
Ni a l’Anna ni a en Lluís els hi posa dura.

Se us ha acabat el xollo
El sistema hem de canviar
Als pallassos com vosaltres
La bona vida se us ha d’acabar.

Però si haguès estat llesta,
Sabent que l’amor no dura eternament
I quan la passió va de caiguda
Haguèssiu fet trios en tot moment.

L’Abigail tornant a fer de mestra,
En Blanco portant trens
En López fent de manobra
Res ens faria més contents.

Però ara ni l’un ni l’altre
T’has quedat ben sola
Amb ella també estem indignats
Diables, feu sonar la cassola!
(cassolada)

LLUCIFER
A tota la colla d’indignats
no us en falta gens de raó
Però aneu amb compte amb les maneres
Hi ha qui vol veure-us a la presó.

LLUCIFER

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

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

No has apostat pel canvi,
Això ho pagaràs ben car
Has traït a la gent de Ribes

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!

Visca Sant Pere, nostre patró
I visca la festa major !!!!
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