VERSOTS
Diables de Piera

Benvolguts vilatans!
Ja hi tornem amb eleccions,
Al maig els ciutadans
Votarem aquests cabrons.

Ei!!, cabrons potser no tots,
Algú, potser no ho és tant,
Però un cop tinguin els vots
Al poder es van acostumant.

I és aleshores, quan manen!!
Que promeses i bones intencions,
Com les brases s´apaguen
I collons!, ja no són tan bons.

Aquest any per desgràcia,
Haurem de patir moltes penes
Perquè la nostra democràcia
La manen porcs i hienes.

Sinó com s´explica,
que a nou polítics independentistes
la llei se’ls hi aplica

com si fossin terroristes.

Els catalans tenim presos polítics
I amb llaços grocs els recordem.
Però als quatre fatxes típics,
Els molesta que en pengem.

¡¡Porque ESPAÑA!! es ¡¡UNA!!!
Indivisible en lo universal.
Y vuestro cerebro una aceituna,
TROÇ DE CARCAMAL!!!!

I si algú aquí present,
es sentís molt i molt ofès.
Que tingui al pensament,
El nen que veu que el pare no hi és.

OUMMMMMMM................

Com que a Piera anem sobrats
I a l’Ajuntament es toquen el ciri,
Uns diners ben malgastats
Per alquitranar el cementiri.

Així els nostres difunts,

no es podran queixar,
perquè amb els cotxes tots junts,
els poguem empolsegar.

A Piera estem de sort,
Un gran cos de policia.
Però COLLONS!!! És molt fort,
Se la toquen tot el dia.

Si per casualitat,
Hi hagués un incident,
Tingues per descomptat
Que no vindran al moment.

Això SÍÍÍ!!!!.
Vigila com aparques.
Perquè busquen amb frenesí,
de multes omplir les arques.

Ja fa uns quants anys,
al setembre, el bosc salta pels aires.
Perquè una pila de capsigranys,
es pensen que són boletaires.

Tant els hi fot, el que trepinen.

Embruten i ho trinxen tot.
Massa pocs que s´enverinen
I es moren a poc a poc.

També podríem parlar,
D´aquells capullets que es perden.
ABELOTEEEEEEE!!!!!!!!.

I els cabrons dels ciclistes,
Que com que no tenen prou pistes,
Van obrint camins nous,
Tallant arbres que els hi toquen els ous.

Potser haurem de començar,
A posar unes quantes trampes.
I quan vegin algun cap rodolar,
Tornaran a les pistes, “COM ANTES!!!!”.

Tenim bona oferta immobiliària,
Fruït de la venjança hipotecària.
Bonics i ideals per entrar a okupar,
per xusma que lloguer no vol pagar.

I així creix el municipi,
Amb un cens de qualitat.
Si trobes un precipici,

Millor, tirat-hi de cap.

Eiii!!!. El poble també millora,
mireu l´ambulatori,
que si has de demanar hora
millor que reservis tanatori.

Això SÍÍÍ!!,
ara amb traumatologia,
però si cal radiografia.
Cap Igualada ja ves fent via.

I així que hem acabat,
Amb aquesta parrafada,
Disposeu-vos tots plegats,
a gaudir la sardinada.

