PREGÓ DEL REI CARNASTOLTES 2018
Bona nit llacunenques, llacunencs i corruptes
ja em torneu a tenir aquí
em cago en la mare que us va parir
au, bona nit!
(MEGAFONIA)
TINONINO TINONINO TINONINONIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MANOLI MANOLI, NI A CA VEURA,
CA BRUT ASTA L’AYUNTAMEN,
PAR FAVOR, PRASENTAT IPSOFACTICAMENT
NASASITEM TOT AL AQUIP DA NATEIA
PRAPARAT PAR LA UCASIO
MARA DA DEU QUINA PUDÓ
(SORTIM TOTES LES FREGONES!!!!!)
Aquest any i com és tradició
encara venim amb més ambició
porto humils “fregones” grogues
però no ens subestimeu,
perquè les “xaxas” entren a tot arreu
El groc està de moda
encara que el Rajoy no ho aprova
té complexe d’inferioritat
i amb aquest “seseo” sembla retrassat
L’1 d’octubre a plaça féiem guàrdia
el poble estava ben assegurat
i es que el Xispa anava un pèl esverat
fins i tot una tele ens va instal·lar
aquest home és dur de pelar (com el cable..
jajaja)
Els nervis a flor de pell
hi havia muntat un bon esgavell
el Sema venia a votar pel carrer major
i li barrava el pas un tractor
que allà al mig es va quedar
perquè el Pere Riba va donar un cop de mà

Si la Guardia Civil hagués posat un peu aquí
els hi haguéssim fotut d’hòsties, i fins i tot el
Medir
aquí no estem per gaires tonteries
teníem vigilants a totes les “esquines”
Parlant de vigilants,
a La Llacuna n’hi ha uns quants
Tenim el Blakis patrullant
amb unes sirenes molt elegants
L’altre dia a un regidor seguia
i només donava voltes per la deixalleria
es volia assegurar
que la seva ronya no li poguessin robar
I també un grup de whatsapp s’ha creat,
amb la mateixa finalitat;
Vigilar aquests usurpadors
perquè ens fotran fins i tot els mocadors.

Anem al regidor per excel·lència,
que és un bon misteri per la ciència;
ROSS!! potser que t’actualitzis
i deixis de tocar els collons a la gent
deixa portar USB’s per carnaval
que el CD ja no es porta, xaval.

En aquest Ajuntament, tot va malament,
ROSAA!!! no la pares de liar,
ja en començo estar fins els collons
de venir a fer reunions,
nomes fas que parlar
i potser hauries d’aprendre a escoltar.
Et farem una proposta,
dedica’t a viatjar,
que la cultura algú altre la pot portar.

I l’il·luminat, que una merda de parada de bus
ens ha muntat!!!!
deu ser un enginyer ben aturat.
no se n’ha de saber gaire per fotre aquest
disbarat.
quatre “batxes” per fer-me tremolar les mamelles
i total no hi passegen ni les llebres.

I és que als diables tens contents,
amb la teva idea de tancar-los a la plaça,
perquè pel correfoc no s’escapin corrents.
La jugada no t’ha sortit rodona,
Per fi han entrat a coordinadora!!!!! (Llucifer,
Llucifer).
Més orgullosa n’hauries d’estar,
essent la regidora de cultura i de benestar!!!
“Entera-te’n” ja, que tu no pots manar!!!!!
Seguim amb la regidoria,
TRILLAS!! el curs d’angles per adults on està?
jo que m’hi volia apuntar.
això de ser trilingüe ho hauré de post posar
i a l’estiu als guiris no podré ensarronar.

Sempre ens fas creure que estàs enfeinat,
però jo només et veig a la pansa fent el tallat.
Si alcessis el cap, veuries que està tot emmerdat.
I del tinent, passem a l’alcalde.
PARERAA!!!!!, vols muntar un poliesportiu,
i només fots que marejar la perdiu.
això fa pudor a eleccions
Potser tens por que el Valiente et foti l’alcaldia
que t’has cagat als pantalons?

Ja esteu ben apanyats, ja!!
El Jep de Cal Flix ha deixat l’excavadora
i la neu, ara la traureu amb la polla
perquè ni el Sema vol venir ajudar,
per por i feina a cobrar!!!!
Els Gegants sembla ser que estan subvencionats
i és què econòmicament van sobrats
prefereixen anar a Bèlgica a matar la perdiu
que cuidar-se’n del niu.
No necessiten portar les barres de festa major
i aquest any, cada cubata valia un ronyó.
Valiente!! Que són aquestes condicions
et creus que són els teus minyons?
Prefereixes gent de fora per “timar-nos”
a deixar que els gegants pugin emborratxar-nos

Andreu i Maria, passeu a l’acció
Un incendi s’ha format
el negoci no estava ben calculat.
Meixa quins inquilins has portat
sort que al final tot s’ha cremat
sinó ja teníem el poble drogat.
Wikiiii! Que passa tio?
Que la factura de la llum no has pagat
i volies agafar una farola de prestat?
Vas a accident per any
ets una mica capsigrany!!!
Li hem donat a la Gabriela un regal
perquè deixis de prendre mal.
Un bono bus per un any
per agafar l’express i anar amunt i avall,
arribes a Barcelona en més o menys un mes
ja que aquest bus té wifi i poca cosa més.
Cal Lampista vol tancar
i es que la Teresa només fot que badallar
té menys feina que el sastre del tarzan
i ara, tot ho va regalant
Claus, visos, telèfons, paelles...
de tant vendre, acabaràs ensenyant les
mamelles.
Aquest any l’AMPA s’ha lluït
Ara les festes infantils només són excuses,
per els pares poder pillar unes bones trufes.
Aprofiteu cada puta ocasió,
per poder amorrar-vos al porró.
I és que la festa de final de curs,
Us vau menjar entre tots el “perrús” (orgia, orgia).
El jovent de La Llacuna s’ha modernitzat
una conta a instagram s’ha creat
No sabem pas qui la deu portar
però deu ser algú que no para de fumar.
“Memes” a tort i a dret
per poder posar al dia fins i tot el mes tontet.

Que passa a la Plaça Major?
al final s’aparcaran els cotxes fins i tot al corraló.
Parera, t’has gastat els calers per posar un piló
i no et fa cas ni l’apuntador.

Dues piscines i un xiringuito de plaça
però tu rai que no penques massa
Tens més cambrers que a la cafeteria del Bruc
et sortirà més car que mantenir un fill ruc

A Ca La Maria, els preus pugen a diari
un sopar surt més car que una nit de balneari
El menú té un preu desorbitant
em sembla que s’estan “columpiant”
Però ara arriba la solució,
s’ha format una nova coalició
Un forester ha arribat a La Llacuna
per intentar fer fortuna,
ha renovat el coaliment
i els preus ha pujat sense mirament.
QUIM!!!! com que amb els queviures no en tenies
prou
amb el pa has vist un bon sou.
un forn petit vas adquirir
i per un més gran l’has hagut de substituïr.
PUJOOO!! T’ha sortit competència
i es que el pa que portes a La Llacuna
es dur per excel·lència.
Hauràs de renovar la farina
o fer ensenyar cuixa a la Francina.
A La Pansa quelcom ha canviat
i es que la Lídia agafa el mandat
Amb la Gabri i l’Anna van pim-pam
servint quicos acompanyant el mam
On són la Paqui i el nostre ebanista artesà??
va pariiiir, on han anat a parar??
La maquina “tragaperras” cada dia és a un lloc
diferent
per anar despistant a la gent!
Que va passar per nadal??
tancat per malaltia…
ai la mare q em va parir!!!!
vau deixar sense mam a tot el poble
i clar, només quedava delinquir
La propera vegada un xute i a servir!

KITAA!! ja et tornem a tenir aquí
per una cosa o una altre tu sempre has de sortir.
es veu que això de vendre sabates et deu anar
bé
i una reforma al xiringuito t’ha donat per fer.
lavabos nous, una saleta per fer la migdiada
i una terrasseta per fotre els calers als d’Igualada.

Arriba el torn d’aquest gran empresari
BENI!!! t’has apoderat de tot el “vecindari”

Que fotrem els diumenges de ressaca?
s’ha acabat el pollastre a l’ast
i es que ja no el tenim a l’abast.
A Cal Cucut ja han dit que prou,
La pubilla volia un augment de sou.
I per últim, mencionar el renaixament
d’un equip que estava bastant malament
L’imperi dels ous s’ha apoderat
i el futbol al poble ha revifat.
Guanyar guanyar, no guanyen gaire
però es consolen a la dutxa
quan ho tenen tot enlaire.
Ja marxem, sense saber si tornarem
hem deixat el llistó ben alt
més amunt del que vola un pardal
Si encara es celebrés el concurs de disfresses,
guanyaríem, ehhh… i sense presses.
La “xaxa” ja us ha batejat
i ara foto el camp que pillo el refredat.
Bona nit malparits, bebeu, gaudiu,
i munteu un bon “percal”
que per carnaval, TOT S’HI VAL!!

