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BANYES CONTRA VIRUS
BORRÓ
Benvingudes, benvinguts,
en aquestes hores tristes.
Avui veureu, sense embuts,
uns versots surrealistes.
Resulta que hi ha un bacteri
que ens ha amargat l’existència.
S’ha colat, sense criteri,
i amb total incompetència
per fer-nos la penitència
sense haver-lo convidat.
No ha fet cap advertència
i ha deixat el món cardat!
És un puta, un malparit,
i és que no se’n va ni a tirus.
Acoplat, tòtil, podrit.
És el #fuckcoronavirus!
Avui farem diagnòstics
vírics de l’actualitat.
Potser serem uns agnòstics
p(e)rò sabem que no és pecat
estar aquí una mitja horeta
rimant sense pietat
tots guarnits amb mascareta
i espai de seguretat!

Som diables, i com cal,
venim a cascar dels altres.
Criticarem tot el mal
sempre que no el fem nosaltres!
ST. MIQUEL
Diablots i caps de suro,
tothom cap a casa seva!
Confineu-vos o us auguro
tos i febre sense treva!
ST. GABRIEL
La nova normalitat
és perfecta pels diables.
Us tanquen a fer bondat
i amb mesures molt fiables!
LLUCIFER
Estic fart del merda bitxo!
Des del març donant per l’anus!
Ja n’hi ha prou d’aquest pastitxu,
és que no ho veieu pas, nanos?
DIABLESSA
Sou com polis de balcó
pitjor que una lavativa,
sols veniu a fer el corcó
amb gotetes de saliva!
ST. MIQUEL
No vulgueu buscar problemes
amb tal imatge postissa,
si teniu alguns dilemes
(a)neu passant tots cap a missa!

DIABLESSA
Ho tens ben clar, desfici,
si de vi vull (a)nar ben fart
no m’espereu a l’ofici
perquè ens deixen anar al bar!
ST. GABRIEL
A l’infern hi aneu de cap
contagiats tots de corona,
amb el temps potser, qui sap,
deixareu de fer la mona!
LLUCIFER
I tu aviam si et socarrimes!
A callar caps de prepuci!
Ara toquen bones rimes,
us ho diu el coi de Lluci!
TOTS/ES
Els de Caldes la tenim
tot el dia ben valenta,
se’ns aixeca fins al cim
mercès a l’aigua calenta!
BORINOT
Bona nit avis, tietes,
i família en general.
Poseu-vos les mascaretes.
Ep! Distància social!
Tota mesura és ben poca
per cagar-nos amb raó
amb qui ens enreda la troca
abans de Festa Major.

Ja hi tornem a ser, i m’excita!
Un jutjat es treu la xorra
i pim-pam, inhabilita
al lluç del president Torra.
I ho fa poquíssims dies
abans de la festa gran.
I ens fot al galimaties
d’haver de córrer versant.
Volta un virus malparit
que ens maltracta i ens escanya.
Aquest mal ve de Madrid,
aquest mal es diu Espanya.
I no és la Covid-19
la que fot aquests estralls.
Ni l’Ayuso i el seu show
de banderes i gargalls.
És la venjança fecal
de la injustícia espanyola.
Surt d’un suprem tribunal
com un rot de Coca-cola.
I és que el poder de l’Estat
sempre fot uns jocs de mans
per petar-se desbocat
els presidents catalans.
Tarradellas, Irla i Macià,
Puigdemont, també exiliat.
A en Companys el van pelar,
de bon matí afusellat.

En Pujol, el president,
el van fotre a la presó.
No per (a)llò del tres per cent,
sinó abans, per rebel·lió!
Mas, Torra: inhabilitats.
Sànchez, Turull a garjola
abans de ser nomenats.
Aquesta grip espanyola
pel mig del cul ens la foten.
Ni jutges ni governants,
mai han acceptat com voten
els indígens catalans.
LLUCIFER
Amb clavegueres podrides
i un Estat tan ple de mones,
no ens queden més sortides
que vint-mil Urquinaones!
ESTRAMÒNIA
Aparteu les criatures
que ve un tema que encabrona:
Borbons, lladres, caradures.
Quin gran virus, la corona!
Són fems podrits de malura,
i amb gran tuf de naftalina.
Aquest mal només es cura
amb xarop de guillotina.
Juan Carlos el braguetero,
rei funest, rei tarat..
Va ser, igual que el Tejero,
còmplice del cop d’Estat.

Cínic, mentider i mesquí,
fatxa de poca neurona.
Va ser en Franco, un assassí,
qui li posà la corona.
Sexe, luxe i bona teca,
elefants i corrupció,
comissions d’allà a la Meca...
Quin fill de puta, el Borbó!
Trafica armes amb la tita,
té amistats, que tela fina:
des d’Aràbia Saudita
fins aquella, la Korina,
que li feia meravelles,
amb tantes aficions,
que li ha dat per les mamelles
seixanta cinc milions!
P(e)rò el que em fot de mala baba,
és que un PSOE de mentida,
a un xoriço de sang blava
li organitzi la fugida!
I ja tenim al vell Juanca
bebent cocktails, ben torrat,
en platges de sorra blanca,
gastant-se tot lo robat.
DIABLESSA
Escolteu-me, gent trempada,
seguiu-me amb atenció:
carregueu l’escopinada
(i) dispareu contra el Borbó!

LA PETITA
En Felipe Uve Palet
és tan fatxa i animal
que és més de Vox, el reiet,
que el merdes de l’Abascal.
El preparao cabró,
s’ha passat per l’engonal
la seva Constitució,
que l’obliga a ser neutral.
Ho va fer aquell tres d’octubre
amb un discurs escrotal.
Ara, el monarca insalubre,
va contra el govern central.
S’ha enfadat perquè els ministres
li han prohibit fer el carcamal
de llepar-ne els culs sinistres
del poder judicial.
Mira, escolta’m bé xaval:
ets mediocre, un rei tarat.
I si cobres sou tan alt,
és perquè has d’estar callat!
P(e)rò com a gran general
de l’exèrcit espanyol
el nivell el tens tan alt
com el cap del Pau Gasol.
Quina gran heroïcitat
és superar cada vegada
el nyap de la hispanitat,
fer cada any més gran cagada!

L’any passat quina trempera
amb aquell cop de farola.
I enguany, la seva bandera
l’han pintat amb la titola!
I aquí em teniu el Borbó
ben mudat i enclenxinat
mirant com un esquadró
a cagar-la hi ha tornat.
LLUCIFER
Sort en té que gent idiota,
molt casposa i que fot fàstic
li han fet un vídeo tan pilota
que més que honra li és un càstig.
BOTARELL
Hi havia una vegada
un microbi coronat
que va fer la gran liada
i es quedà ben descansat.
Va fer-se un preliminar
allà a Xina, a Wuhan,
que no se’n van adonar
ni els tres ulls del Ten Shin Han.
I de cop, el malparit,
ja estava a la cantonada
com un gínjol, eixerit,
preparant l’escopinada.
Sembra el caos en dos dies
i ja estem empatollats.
És que ja et val, com la lies!
Cap a casa confinats!

I tots vinga a fer cuinetes,
a comprar paper del cul,
a deixar les cases netes,
treure fotos del bagul,
a fer reptes com cabrons,
a parlar amb les palomes,
o a fer música als balcons
com aquells els Stay Homas.
I menys mal, parà la roda,
tot va ser un coi de deliri...
Sort que no es posà de moda
fer-se un puto harakiri!
P(e)rò si girem la moneda
ens trobem amb la misèria.
Una gerra d’aigua freda
una cosa molt més “sèria”:
Viure en un merda país
que mata la sanitat:
quan ens arriba el pastís
ja està massa retallat.
Hospitals improvisats,
saturats, falten recursos,
sanitaris desbordats
i polítics fent discursos
fingint bones intencions,
plens de tot menys de coherència.
Mulleu-vos i feu accions
per resoldre la indecència!

Política i futbol, heretges!
Em fan vessar la paciència
fent-los tests abans que a metges.
Quina falta de consciència!
ERTOs i teletreball,
també entren a la llista.
Són pitjors que el Pladevall
fent aquell tuit tot racista!
LLUCIFER
Després del confinament
vingué la desescalada.
Un bon entreteniment
digne d’una animalada!
DIABLESSA
Incoherències, collonades...
Això és pitjor que el cap d’any
fent els quarts i campanades
tots borratxos de xampany!
ESCOMBRETA
A metgesses i infermers
dels CAPs i dels hospitals:
aplaudiments ben sincers!
Sou mega herois siderals!
Heu pencat com a titans
amb recursos molt raquítics.
Vosaltres sí que sou grans!
Ben minúsculs, els polítics!
Madrid és qui aglutina
més cagades estel·lars,
fent parlar de medicina
a uns ineptes militars!

Però per misèria humana,
cutres, curts i jo que sé…
tota aquesta gran tangana
que ha muntat un tal Bosé!
“Que el cuñao de mi primo”
diu “Que el virus quiero ver”
“Que es un gran coronatimo”...
Quanta ignorància, joder!
A aquests quatre carcamals
els cardava en plena nit
a llepar els orinals
dels malalts de la Covid!
LLUCIFER
I a l’endemà els convido,
un cop ben infectadets,
a cantar Amante Bandido
fins a no aguantar-se els pets!
BAKETA
No és pas un descobriment
el que us vinc a parlar a ara.
P(e)rò és el virus més pudent
que us pugueu tirar a la cara.
Doncs l’abús policial
no sols passa a casa nostra.
Tampoc l’odi racial…
La realitat ho demostra.
El de pell negra, al terra
cridant “no puc respirar”,
i el blanc fotent-li guerra
com si no hi hagués demà.

El mata i s’evidencia
que el genoll ha sigut l’eina,
p(e)rò com que és un policia
demà tornarà a la feina.
No trepitgen la garjola,
perquè a ells ja res els frena,
ni tan sols una pistola
fotent set trets per l’esquena.
I al carrer la ràbia esclata
i s’encenen els brasers,
hereus d’un país que els mata
i que n’ha matat milers.
Donald Trump, el mitja merda,
determina l’episodi
com li surt del cony d’esquerda,
dient que és un símbol d’odi!
És com un mal encanteri,
hauria d’estar prohibit.
És fatal, és el bacteri
del racisme més podrit!
DIABLESSA
Que li arribi al cervell,
que li soni dins del vàter
i li reboti al clatell
el crit del “Black Lives Matter”!
TAPABASSES
Espera, que aquest contagi
passa de forma global,
pot ser al mar amb un naufragi
o a Lleida capital.

Cada estiu passa el mateix
des dels putos anys vuitanta,
un problema que neix, creix,
i que es tapa amb una manta.
Són centenars de persones
que malviuen als carrers.
Encara no te n’adones?
Se n’hi diuen temporers.
Vénen des de més enllà
a guanyar-se un poc la vida,
a suar i a treballar
amb una calor suïcida.
Condicions infrahumanes,
malvivint com animals,
durant dies i setmanes
i aguantant uns carcamals
dient que el Covid-19
era aquí per culpa seva...
Tan de bo us pilleu un ou
de per vida, sense treva!
No és per tenir recances…
Però qui és aquí el culpable?
Si amb mig país de vacances
el brot ha sigut palpable!
LLUCIFER
Llarga vida als temporers!
No visqueu en una faula,
ells es maten els primers
per posar-vos fruita a taula.

LA PETITA
Caldes ara està muntat
en el boom immobiliari
dels pixapins que ha portat
el Pineda, a diari.
Màrqueting exagerat
com si fos de títol noble.
No s’adona que ha expulsat
a tot el jovent del poble?
“La tenim calenta”? Guai.
Però l’anunci a mi m’altera.
De què parlen? No ho sé mai,
si és de l’aigua o la cartera?
Ni currant honestament,
ni recollint xampinyons,
ni venent droga indecent,
ni pagant amb dos ronyons,
ni tan sols fent-te vegà,
ni almoinant sense permís,
no et pots permetre pagar
el lloguer d’un merda pis!
I ara volen (a)nar de yuppis
i et munten un projecte
perquè ja no et preocupis,
pensis que tot va perfecte,
que et podràs emancipar
i fer festa amb les veïnes.
Però és que saps el que serà?
Una llauna de sardines!

I per si no en tens pas prou
estudiant i fent maniobra
per poder-te guanyar un sou,
vinga va, posa-hi mà d’obra!
LLUCIFER
Volem jovent implicat?
Sí, i tant, siguem precisos!
Però serà complicat
si només hi ha vuit pisos!
RASPALLAPEDRES
Voleu un virus febril
que la moral fot per terra?
És la gran guerra civil
que hi ha entre Junts i els d’Esquerra!
Són com nens molt consentits
allà al pati d’una escola.
Són com escaldar-se els dits
i els mugrons a la cassola.
Que no sabeu, capsigranys,
que tots vosaltres, colló,
teniu amics i companys
a l’exili i a presó?
Ja estem farts d’aquests polítics
tant podrits d’incompetència.
Els seus jocs bruts sodomítics
ens fotran la independència!
El Messies Puigdemont
predica que ha vist la llum.
Però ja et dic jo, com hi ha món,
que és un venedor de fum.

Vol més confrontació,
fotre-hi foc, que foti un pet!
Som-hi tots, amb afició:
cops de cap a la paret!
A la banda d’en Junqueras,
fan l’amor i no la guerra...
Tant llirisme contra feres?
Què coi fot aquesta Esquerra?
Prou de taula de diàleg!
Quina gran ensarronada!
És un engany, ben bé anàleg,
a una tifa embolicada.
I el Tusnami on s’ha fotut?
No ha arribat ni a mar brava!
Portem tant de temps perdut
que em fot molt de mala baba!
DIABLESSA
Catalans i catalanes,
si volem arribar a Itaca,
hi hem de fotre moltes ganes,
que els polítics, s’han fet caca…
TERMALIOTA
Aquest any pocavergonya
no sols ha dut la pandèmia.
No aprova, i no és pas conya,
ni un control d’alcoholèmia.
Sembla que s’hagi begut
sense pausa, el molt cabró,
tot un bar, amb un embut
o amb un coi de biberó.

Com abans d’anar de ventre,
que sempre s’escapa un pet,
tot va començar al desembre
deixant-nos un bon paquet.
Crema a Montornès un foc
dels que fa marxar per cames.
Mata fauna i, no és pas poc,
deixa el riu Besòs en flames!
Al gener, a Tarragona,
va i explota un altra empresa.
És que ningú se n’adona
del risc químic? És sorpresa?
Tot seguit arriba el Glòria
entrant per la porta gran,
i entre tota la cridòria
deixa el Delta ben arran.
A Austràlia, mentrestant,
els incendis s’acumulen.
D’Àfrica no se’n sap tant...
Constantment ens manipulen.
Gent, això és una emergència,
el planeta se’ns acaba.
Ens ho crida amb insistència
i comença a fer rebava.
I els que feu tant el garrul
tirant la brossa pel terra,
tant de bo us caigués el cul
tot de cop sobre una serra!

LLUCIFER
Sovint tinc seriosos dubtes
de qui ha escrit el 2020.
Una colla de corruptes
o potser l’Stephen King?
TAPABASSES
Ara us parlo amb peus a terra,
d’un virus que és cosa bruta
i el practica molt Esquerra:
la majoria absoluta.
Ja fa temps que fan el gall,
també el que els dóna la gana,
i allà al Pi i Margall
han liat bona tangana.
Ho tenien a la llista
de fer “cosis guais” a Caldes.
Però us donaré una pista:
guais només per als alcaldes.
El Covid ha estat pretext
per petar-se els firmants
de la consulta en context
de veïns i comerciants!
Festius i caps de setmana
és carrer peatonal,
p(e)rò fills meus, allò del Cana...
un supositori anal.
Si ets un empanat o un guiri
i arribes al creuament,
ja pots encendre un bon ciri
i resar pel teu turment.

Carrer Pies, a la dreta
vés pujant, que fa pujada,
i un semàfor a la meta
que serà una putada.
Després Balmes a l’esquerra,
fins al Salze o Sant Damià,
i tu amb els collons a terra
que te’n vagis fins allà.
Se’ls acut l’emborratxada
de posar el carrer Major
a fer-lo tot de baixada
i en contra-direcció.
I per fi, Asensi Vega!
Per si no ho has pillat,
has fet tota aquesta brega
per anar just al costat.
DIABLESSA
Entre això i la zona blava,
amb aquest collons de vila
abans em queia la baba,
i ara va que descarrila!
BOTARELL
Deixeu-me que us parli ara
d’un virus sens desperdici,
que afecta a carrers amb tara
que n’hi diuen carril bici!
Qui ha perdut la xaveta
i pel bell mig del carrer
fa passar la bicicleta
i riu com si estigués bé?

El regidor bufagralles
que ha parit aquest bunyol
devia anar untat de ratlles
o borratxo de formol!
I un trunyo com un piano
hi pedala allà el meu fill!
Fota’t tu wasabi a l’ano,
si t’agrada el perill!
Tan de bo aquest disbarat
no hagi estat el revulsiu
perquè un ciclista tarat
me li foti un explosiu!
Ni ciclista, ni burrada,
ni cap altre desgraciat.
Perquè no hi ha cap cagada
que es mereixi un atemptat.
DIABLESSA
Que aquest petardo barat
no ens en faci pas culpables…
Els petardos de veritat
sols els cremem els diables!
ESTRAMÒNIA
No és la febre ni la tos,
ni la pèrdua de l’olfacte,
ni un mal de cap horrorós...
És quelcom més inexacte.
És pitjor, és un calvari,
com no trobar-se gens bé.
És l’efecte secundari
d’un virus que es diu PP.

Va arribar tota joiosa
s’ho emportà tot per davant,
com una taca oliosa,
d’aquelles que no se’n van.
Cayetana, nom que embafa,
doña Álvarez de Toledo,
amb un coll com de girafa,
i el nas gran com un torpedo.
Marquesa de majordoms,
és tant del segle passat
que no li entren els cognoms
ni al carnet d’identitat.
Al Congrés el coi de pava
es pensava haver triomfat.
Cada dia que avançava
deia més gran disbarat.
Però abans que us avorriu,
ja se li acaba la festa
quan el Casado li diu:
“Xata, t’has passat de llesta”
DIABLESSA
Si n’és de mala persona!
Quin verí més gran que té.
Se n’ha de ser de cabrona
que no et vulgui ni el PP!
RASPALLAPEDRES
Per virus ben virulent,
mig tifa, mig cagalló,
(el) Conseller d’ensenyament:
el pedant del Bargalló.

Des de la Conselleria
imposen les seves neures
perquè es porti el curs al dia.
P(e)rò ells no fan pas els deures!
Dels del març tenim pandèmia,
però el cervell del conseller
deu ser un pou ben ple d’anèmia,
o merda, com un bolquer!
Ho han deixat tot pel final,
i a sobre ens prenen el pèl.
Han mentit i ho fan fatal.
No han pagat ni l’hidrogel!
Les escoles han hagut
d’improvisar, quin merder!
Cagumdéu qui us ha fotut!
Sort dels nens, que ho fan molt bé.
D’un laboratori amb taula
o una merda de quartet,
n’han hagut de fer una aula,
fent d’alumne l’esquelet.
(A)nem al cole amb mascareta
Convivim amb grup bombolla.
Prohibit beure de l’aixeta!
Jo ja n’estic fins la polla!
Què em dieu dels protocols
que canvien cada dia?
PCRs, nyaps, bunyols...
No s’entera ni sa tia!

LLUCIFER
A Caldes, la marxa ens mola.
Som tan, tan de bona mena,
que ja tenim grups d’escola
tots tancats en quarentena!
ESCOMBRETA
Aquest virus ens enfaixa,
com ho fa el gran capital.
Maleïts els de la Caixa,
s’han venut per un sol ral.
Els estalvis dels obrers
van fer créixer l’entitat.
Uns burgesos botiflers
ara, l’han dilapidat.
Han deixat que un banc petit
se’ls mengi tots amb patates.
Cucs de Bankia de Madrid.
Són voltors, sóns corbs, són rates.
No ho fan pas amb arguments
d’economia o d’empresa.
Sinó perquè uns dirigents
deuen (a)nar tous de cervesa.
Perquè res no surt de franc,
a mi ja ningú m’enganya.
Sí, volen fer créixer el banc,
p(e)rò se’l volen per Espanya!
I és que aquestes males arts
són clavegueres d’estat.
Cony de règim, n’estem farts!
Tenen gust de cul llepat!

DIABLESSA
Aquesta fusió fotuda
és una merda cotxina.
Com quan una correguda
l’eixuges amb la cortina.
BORINOT
Coi de virus, cuc vulgar,
bitxo foll que no carbura...
diu que es pilla tant al bar
com al món de la cultura.
Restaurants, bars i terrasses
van estar primer oberts.
Tancats, o amb mil mordaces,
els teatres i els concerts.
Ara es veu que és al revés
i els restaurants són culpables
d’escampar el virus funest.
Ja no són espais fiables?
Ja sabeu que portem banyes,
i ens delim per tancar bars.
P(e)rò els tanquem beguts de canyes,
ben de nit i del tot farts!
No ens molesta un bar obert,
ni en dissabte, ni en diumenge.
Però us diré el que és ben cert:
i és que un músic, també menja.
És el món a l’inrevés!
T’ho asseguro gamarús:
et contagies molt més,
(a)nant en metro o autobús!

La cultura fot estralls,
i els bars fan tuf de misèria.
Aviat tots serem secalls
per aquest cony de bactèria!
Caldes, des del més de març
és un desert cultural.
Ja n’estem molt més que farts!
Hem d’alçar-nos la moral!
Per això estem de Retrobada!
Se’ns ha acabat la paciència,
la cultura està alçada,
perquè en som la resistència!
LLUCIFER
Caps de trons que governeu,
salveu-nos bars i cultura.
Sou més rucs que un tret al peu:
no sabeu fer-la segura?
BAKETA
El virus d’aquest govern
ja sabem que es diu Isidre.
P(e)rò a cultura, el més modern,
és fer-nos sostre de vidre.
La Cuscó, mini-vicenta,
ja ho porta a la sang,
s’ho ha pres amb molta empenta...
P(e)rò no sap sortir del fang.
Va parlant i prometent
allò que més li convé
en aquell mateix moment
per quedar sempre molt bé.

I anuncia amb afany
l’estupenda bonanova:
“La Festa Major aquest any
no valdrà ni una anxova.
Farem d’ara en endavant
una gran programació
ben shula i espatarrant,
i amb gran aclamació!”
Ja n’hi ha prou d’aquest complot!
Aquesta vila termal
no és un collons d’espot
de la marca Desigual!
Han suspès Festa Major
i han anunciat tal xorrada
sense tenir-la, colló,
ni una mica preparada!
Saps? Aquest fet tan tronat
fot un tuf que vicenteja.
Sa tieta, ben aviat,
fins i tot li tindrà enveja!
I hem sigut les entitats
qui hem muntat aquest sidral
perquè ells, massa empanats,
no fer re, els sembla normal.
DIABLESSA
Són uns vagos, fan molt poc...
I sempre hem de fotre banyes,
per cada any treure’ls del foc
les punyeteres castanyes!

SANT MIQUEL
Dona malvada i insolent,
dels diables mala esposa,
crema’t dintre el foc ardent
que aquí (a) Caldes m’hi fas nosa.
SANT GABRIEL
Tu i els teus marits perversos,
contra el bé res no podreu,
no em vingueu ara amb més versos
que ja és hora que marxeu.
TOTS/ES
Som diables calderins,
no tenim gens de vergonya!
Ens agrada molt (a)nar endins
i a tota hora fotre conya.
LLUCIFER
Para el carro, poca-solta
que encara no hem acabat,
sentiràs la nostra absolta
o de bon, o de mal grat.
TOTS/ES
Que no som pas germanetes
som els fills de Satanàs
només callem per pessetes,
sexe, (snif) i allò del nas.
ST. MIQUEL
Res d’això que heu dit fins ara
és veritat, sou uns bergants,
només feu folla gatzara
i espanteu tots els humans.

Sou tan sols la gran escòria
vomitada de l’Infern,
ja s’acaba vostra història,
que m’envia el Pare Etern!
DIABLESSA
Llucifer, rei del pecat
no t’espantis d’aquests soques,
que jo sóc al teu costat,
per fer fora aquests tanoques.
Que som molts i estem en vena
i aquests àngels beneitons
aviat faran prou pena
recremats com a carbons.
SANT GABRIEL
El que dieu és en va,
dona infame i malparlada,
a l’Infern torneu-hi ja,
la vostra hora és arribada.
LLUCIFER
T’equivoques cuc amb ales
perquè ara és el moment
d’encendre trons i bengales
deixant Caldes ben ardent!
A punt el foc, diablots!
Carretilles a la maça.
Quan s’acabin els versots
encendrem aquesta plaça!
Gent de Caldes i comarca,
alceu ben alt el porró
qui s’enfadi és que és un carca...
I VISCA LA FESTA MAJOR!

