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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
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
Ai Miquel, quina enveja em fas
a tu t'ajuda el pare etern
però els que som fills de l'infern
sort que tenim el "Ja t'ho faràs".
Sí home el programa de la tele
per no fer barrim-barram
les feines de bricolatge
i acabar-les amb un pim-pam.

Per exemple si amb la crisi
comprant verdures t'estragues
planta quatre tomaqueres
carbassons i pastanagues.
tindràs consoladors naturistes,
mai no et faltarà nyam-nyam,
t'estimaran els ecologistes
i estaràs moreno en un pim-pam.
I si vas passat de voltes
i mai no et canses ni et clapes
inventa't qualsevol cosa,
per exemple el corretapes
Fes-ne força propaganda
embolica-hi els del ram,
demana que et paguin algo
i ets emprenedor en un pim-pam.
Ara bé, si ets legionari
i no et deixen sortir a processó
ves a la tele dels bisbes
i raja sense cap por.
Que insultar i fotre amenaces
agrada a tot el bestiam:
catòlics, espanyols i de dretes
i ets famós en un pim-pam.
O si et falta poc per ser alcalde
però encara no està tot decidit
corre a fer seure a la falda
aquelles que et puguin fer el llit.
Si les veus amb cara trista,
mira'ls-hi els ulls, no al pitram,
no gastis llenguatge sexista
i te les faràs en un pim-pam.
Després d'aquests consells pràctics
que trobareu al Nou Web Site
anem a dir quatre fàstics
perquè us poseu a l'aguait.
Parlarem de reis i papes
farem públic el banyam,
i el rostit que ha fet la mama
ens el fotrem en un pim-pam.
DIABLE I
Ja ha arribat Sant Pere
i amb ell tot segueix igual.
L'Ajuntament tancat, com sempre,
ja ni en parlo del local.
Si el que vols es veure canvis
gira el cap, mira a cal Borbó
en Juanca deixa la poltrona
un nou Felip el successor.
Adéu al nostre rei campetxano,
adéu elefants, adéu Corina.
El que em sap més greu de tot
és no acomiadar-lo a la guillotina.
Però tornem al que ens ocupa
parlem de la successió
UM9 votant com a alcalde
als de Convergència i Unió.
RESPOSTA
Em toco imaginant-me el ple
tots traint els seus principis
veig en Nana argumentant
"és pel bé del municipi"

DIABLE II

DIABLE V

Del Sant Joan a Roquetes en torna viu
el regidor Rius i això m'emociona,
pensava no se't hagués passat pel cap
vetar la presencia de la Dragona.

En ple seixanta nou i a mitja llepadeta
trempat com una espasa i amb les
hormones a mil
em diu la parenta aturant la xupadeta
"El futur del municipi es diu Abigail".

És que allà encara no han perdonat
el que els vas fer pel Viacrucis,
treure'ls la legión per ells va ser
passar-te la festa pel prepuci.
Ai Josep no s’ho creu ni el mossèn
i menys venint d’un diable
“Sant Pere de Ribes Municipi pacifista”
busca una excusa més fumable.
RESPOSTA
Calla diable que ja ha fet bé
engegant l'exèrcit a fer punyetes,
entre el govern i l’ANC
adoctrinaran a les Roquetes.
DIABLE III
A Ribes estem d’estrena,
tallar cintes a mansalva,
pels electors fer ofrena
l’any que ve a veure qui se salva.
Local ampliat de la Nou,
un president amb idees “noves”
en Moragues ja seu a la banqueta
eleccions apretats com anxoves.
L’Ajuntament pregona nous aires
també fan renovació de façana,
però no mouran un totxo
tenim una nova web ufana.

Noto que se m'arronsa, però ella continua
"La Nou i Ciu-Via són un cau
d'incompetents"
miro de llepar més però no calla la tia:
"Giralt i Gabaldà fan el ridícul al plens".

Quan en Barraca sigui alcalde
hi haurà una nova modificació
els cliques demanaran per fer el pessebre
tornar a aparcar al carrer major.
RESPOSTA
Aquí hi ha un greuge comparatiu
la Penya i Jijo ocupen tota la plaça
però l’afany de desfer tota obra socialista
Al Legends deixa sense terrassa.

Li dic: "amor meu, no parlis d'aquestes
coses"
i ella que em contesta, "la culpa és teva,
gandul
SANT MIQUEL
No tornis a agafar el Diari de Bolanova
en comptes d'Scottex per eixugar-te el cul". Si, justícia divina,
càstig a qui mereix
RESPOSTA
tan sols com a mi mateix
vostre pecat hi domina.
Té tota la raó, no és pas cap mania,
Tan sols el nostre pecat
El cul és delicat i s'ha de cuidar bé:
ha de ser tot castigat
les purgacions culeres són a l'ordre del dia,
amb una pena eterna,
per no parlar de fístules, morenes i acné.
a l’infern en vostre lloc
que sempre heu d’estar cremant
Així que ja ho saps, per eixugar-te la tova
dintre aquell terrible foc.
no facis servir més el Diari de Bolanova,
i pensa en els riscos que corren els ulls
DIABLESSA
dels que cada setmana en llegeixen els
fulls.
Ja que de culpa en teniu
me n’heu de pagar la pena
féu que no hi hagi esmena
DIABLE VI
dins d’un foc etern. S’arrepentiu?

RESPOSTA

Igual que les segones rebaixes,
com un espectacle final
l’últim alè d’un moribund
un acabament tal com cal.

Sembla tot tant nou,
però hi ha algo que grinyola,
és la candidata socialista
plora que s’està quedant sola.

Van deixar rastre
aquests artistes bucòlics
als parterres no hi creix herba
tot Ribes ple d'alcohòlics.

DIABLE IV

Espero trigar anys
a tornar a veure aquest ramat.
I és que malgrat el bon ambient
amb la gorra em vaig sentir atracat.

Em cago amb la moda running.
Un dimecres mentre estava somiant
sembla que el Marathon des sables
comença al pont de la variant

Amplien el local del partit
trànsit habilitat davant l'ajuntament
ja poden carregar el camió
amb l'escala i la pancarta adient.

(Tots junts): No!
LLUCIFER
Doncs, visca Sant Pere, nostre patró
I visca la Festa Major !!!!

RESPOSTA

Cap on corre tota aquesta gent?
Un amic em diu que prop de la plaça
els mossos han donat el tret de sortida
a Ribes ha començat la caça.

Ha costat fer la rima,
amb la gent del xapó
L’única que em ve al cap
és garrafa de sabó.

Esbotzant la porta que no toca
comença un dispositiu llastimós
detenen a nou pelacanyes
i se'ls escapa el peix gros.

DIABLE VII

RESPOSTA

Diuen que escoltant la ciutadania
s'ha fet el nou pla de vianalització
no m'ho crec, no m'enganyen
aquí hi ha una conspiració.

A Ribes hi ha molta droga
atent, observa amb estupor,
el lago de la plaça del bus
i veuràs traficants amb llanxa a motor.

Des de UM9 no es veu gens clar
fer de vianants el carrer Sant Pere
com carregar els trastos de campanya?
Fem-ho per la porta del darrera.

www.balldediablesderibes.cat
www.facebook.com/balldediablesderibes

