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Bona nit gent de la pell fina!
Ja estem cansats de fer el paperina!!
Cada any després de sortir aquí al balcó
ens toqueu el crostó!!
I és que en aquest poble, per lo vist
no es pot dir res que no estigui previst!

El carnestoltes s’havia plantejat dimitir
però sabeu què?? 
Tenim ganes de fotre-us a parir!!!

Sabeu què és el carnaval??
No tractem d’anar a fer mal,
sinó de prendre-ho amb humor
i reconèixer cada error!!!

La veritat,
és que me la suda el que penseu
i en aquest pregó,
alguns de vosaltres hi sortireu
Us ha quedat clar??
Doncs va,
que el Carnestoltes ja té ganes de començar!!

OLA K ASEEE
TENIU FRED O K ASEEE???
Bona nit malparits!!!!
Sóc el Carnestoltes,
el rei dels poca-soltes!!!
Vinga va!! Començem ja,
que sinó la cosa se’ns allargarà!

Aquests de l’ajuntament
fan veure que són un municipi independent!!
Pareraaa!! De què tens por??
Per què no penges l’estelada al balcó??
Volies guanyar el vot independentista
però tots sabem que ets un gran feixista!

L’impost de l’aigua heu pujat
per evitar que el poble estigui més endeutat
PARERAAAAAAA!!!!!!!
Et penses que així ho solucionaràs??
L’únic que fas 

és fer-nos pujar la mosca al nas!
Amb tantes collonades
hauries de convocar eleccions anticipades!!
Si es presentés el Frederic
el poble segur que seria més ric!
Perquè no és possible fer-ho tan malament
com ho has fet tu, INCOMPETENT!!!!!
Sinó, només fa falta mirar la descalcificadora
quina cosa més emprenyadora!!!!
Fa mig any que s’ha construït,
i fins fa poc de res ha servit!!

La nostra inquisició
ha pres una nova decisió.
Al jovent no pareu de fotre’ns pals
apujant-nos els preus dels locals!!
Nosaltres som de bona mena
sempre deixem els locals com una patena.
En canvi la gent gran són més vius
perquè freguen sense lleixius!
Foten quatre passades
i el terra ens trobem ple de petjades!

Ara parlem del saló de la infància,
on un grup de gent volia fotre una gràcia!
Us pensàveu que venien els de TV3
i us veu començar a moure com si res!!
Amb quatre trucades
semblàveu unes putes esbojarrades!!
Després truques per “algo” important
i llargues et van donant!!
Però quan es tracta de quedar bé
tots els regidors fas sortir al carrer!!!

A la Fira es nota que hi ha una bona organització!
Primer feu treure la bastida del carrer Major
i després per fotre una bona pixarada
havia de fer una gran cuada!!
Hauríeu de posar un lavabo portàtil
sinó pel carrer algú traurà el dàtil!!!
Els “panchitos” han envaït el recinte firal,
tot i que abans era només artesanal.
SANTAS!!! Revisa els permisos de paradeta
que aquí cada cop hi ha gent més rareta!!!!

ROSAAAA!!!! Posa ordre a aquest desastre!!

Em sembla que tens moltes funcions
però cap la fas en condicions!!
Entre tantes regidories
al final fots festa tots els dies!!!!
I es que al cap hi tens un bon cacau
perquè portes el cabell de color blau!!
Amb aquest color sembles un barrufet
i a la gent emprenyes a tort i a dret!!

L’any que ve patirem
amb tot el que no organitzarem!!
Perquè el Ramon del pantaló
s’agafa la jubilació!!!!!!
(RAMOOOON.....!!!! RAMOOON....!!!!)
Millor que l’Armand agafi el relleu
perquè del Blaquis no se n’enfia ni Déu!!

La piscina tampoc ens netejaran,
tranquils que a les Revifes enxufaran!!
No hi ha com tenir una germana a bord
per rebre un gran favor!!!!
Organitzen concerts a la fresca
i l’ajuntament paga la gresca!!!

Parera!!!!!Vigila els teus gastos
que encara et fotran els trastos,
perquè amb la teva casa rural
no en fotràs ni un ral!!!

N’has d’aprendre de la Maria Baqué
que els negocis sembla que li van prou bé!
Sinó mireu la nova inversió,
d’aquí poc construirà una urbanització!!
Amb bungalows vol innovar
i el paisatge ens destruirà!!
Als veïns has ben comprat
prometent-los un carrer asfaltat

Tal com vam anunciar
la Conxita es vol jubilar!!
Ja t’has cansat de tallar pernil
I has cedit el “cutxitril”!!
La Romi ha heretat el local
i ara si que tot si val!
Et pots fotre una tapa de croquetes
o fins i tot xinos i petes!!

Fedeeee! Ara no tens cap argument,
per poder espantar a la gent!!
A Ca La Maria el karaoke han deixat de fer,
i t’has quedat al carrer!!
S’ha deixat de cantar cançonetes,
ara s’hi va a fer manetes!!
Una festa de singles han organitzat,
i el Fede des d’aquell dia va ben empalmat!
Pensàvem que vindrien jovenetes,
però totes arrossegaven les tetes!!
Va aparèixer un fatxa malparit,
i el Kanyopa li va haver de fotre un crit!

De Cal Joan sempre diem el mateix,
no pots entrar si no et gastes un bon feix!!
El dia que la Maria enganxes girada
pot ser que t’emportis una bofetada!
Al Bages li va agafar la tos,
i una mica més, i el foteu al calabós!
Per cap d’any a la nit
un nou cambrer que aixecava el dit,
és un gran substitut
si els cambrers estan fotuts!!
No ens podem oblidar dels més xics,
tot i que són els més rics!
Per la vida van molt contents
i del bar marxen corrents!!!!
(DELINQÜENTS!!!! DELINQÜENTS!!!!!!)

Atenció, atenció!!!!!!!!!!!!
A Ca l'Americano hi ha novetat,
fan sopars de tapes a sota l’entaulat!!
Entre musiqueta i llagostins,
acabes ballant amb tots els pixapins!!
Havies de controlar el mamar,
si a la piscina no et volies ofegar!
Per cap d’any tenien ple el menjador ,
i no ens van voler fer ni un trist caneló!!

El Pere ens ha abandonat,
i ha arribat un nou magnat!!
A principi d'estiu la Pansa estava tancada,
fins que va arribar la Dafne mig esbojarrada!!
No li pots fer gaire brometa
que se li gira la xaveta!!
El Jaume estava molt content
fins que li van enxufar el nou complement,
va arribar el tió
que li va fotre el seu racó!!



Al Ros li agradava anar a buscar molsa
i ara a l’ajuntament se l’espolsa!!
Ara que ja teniu extractor
i el de Ca la Lari no fa pudor,
puja una fortor de claveguera
que fa venir vomitera!!
Lourdeeeeees!!!!!!!!!!!!! 
Fins que no entrem amb una pinça al nas,
no ho arreglaràs??
Aah! posa un lavabo al costat de la maquineta
que n’hi ha un que no pot ni abaixar-se la 
bragueta!!

La Bona Teca s’ha convertit en un club de 
fumadors,
o si més no, com si ho fos!!
La reixa et pots trobar mig tancada
i és que a dins hi ha una gran fumarada!!
Per la Festa Major hi vaig agafar una bona mona,
i l’endemà em faltava més d’una neurona!!
I és que a dos euros el cubata
t’hi pots trobar alguna rata
però la bufa et surt ben barata!!!

Els de Rofes Shore et van voler copiar
i l’endemà ningú es podia aixecar!
Fins i tot feien pagar entrada
i et donaven la cervesa ben esbravada!!
Cabrooons!!
A la pròxima porteu uns bons putons!
Que sinó, entre la fiança i el lloguer
la festa l’haureu de fer al carrer!!

El cap d’any ha tornat a la piscina
i fins i tot ho han criticat des d’Argentina!
No va haver-hi gaire afició,
la veritat és que semblava un camp de 
concentració!!
Com que la música era una merdeta
n’hi ha que aprofitaven per posar-la dreta!!
I el Carnestoltes d’un antic mandat
a darrere les cortines intentava rebentar un 
forat!!

I parlant de sexe anal,
la Leyre va anar al càsting del Nacho Vidal
“Querias un rollito nuevo”
i al final no has xupat ni un “huevo”!!
No estiguis trista, sabem que ets la millor!

per això tens la nostra benedicció!!
Ens fots tan calents
que a la plaça et mereixes mil monuments!!

I és que les festes a La Llacuna
van de mal en pitjor!!
Sinó analitzem la Festa Major!!

Aquí si que es va muntar un bon sidral!!!
Mentre el Parera a la plaça feia de director
el Ros ben d'hora ens apagava l'alternador!!
I al jovent vas trencar el final
per no despertar el veïnal!!
La pista plena de gent
i ens treus la música sense cap mirament!!
ROOS!! Cada any ens fots el mateix!!
I al final tindrem merders!!
Aviat haurem de fer una festa alternativa, 
igual que fan a Sant Martí!!
Serà una bona iniciativa
perquè la música duri fins a mig matí!

Anem a parlar dels Terratombats!
Cagun la puta!!!! Que pesats!!!!
El cantant no vol tocar a La Llacuna
perquè ja no se li arrambla ni una!!!
Per l’Aplec al GRILL veu deixar tirat
i és que ja se us han pujat els fums al cap!

Així doncs anem cap al futbol,
que juguen pitjor que l’Espanyol!!
I és que amb aquesta canalla
no guanyarem ni una medalla!!
Hauríeu de jugar a futbol set
per poder tenir l’equip complet!
A veure si amb les tàctiques del Torelló
feu pujar una mica el marcador!!

I si passem cap al santuari,
veurem que això si que és un bon calvari!
Finalment Mossèn Joan s’ha jubilat
i han agafat un barbut arreplegat!
Les retallades han arribat des del Vaticà
i les iaies amb una missa s’han de conformar!!

I què me’n dieu de correus?
Que sembla que ho portin amb els peus?

Entre el Heavy, la taleca i la resta
si t’arriba una carta pots fer una festa!!
Les cases sense número,
els carrers sense nom,
t’arriba una carta i no saps ni com!!
Pareeeraaaa!! Fes una mica d’inversió
que sinó els carters perden l’orientació!!

Parlant dels carrers,
davant dels coles hi ha molts merders!
Amb tanta arena sense asfaltar
amb el cotxe no t’hi pots bellugar!!
Quan les eleccions siguin aquí,
ho començaràs a construir????
Fas el mateix a cada legislatura
per tenir l’alcaldia segura!
Ets un gran estratega
però al final tindràs brega!!!!

L’altre dia vaig obrir la Vanguardia
i em vaig trobar una notícia ben estrafolària!
L’alcalde de Miralles deien que estava a la presó, 
acusat de corrupció,
com es nota que és de Convergència i Unió...
Quatre trucades a l’advocat
i tema solucionat!
Un presumpte estafador deien que és
I d’ençà no n’hem sabut res més!!

Els de la comissió de Reis han fet una innovació,
els cavalls han sigut la nova atracció!!
Molt maco tot plegat,
però el carrer va estar dues setmanes 
empastifat!!
Quan ve el patge Faruk al matí
és l’hora que el jovent ens posem a dormir!
El que fa falta aquí és una renovació
i demanar que vingui quan entra la foscor!!

Parlant d’aquests animals,
els 3 Tombs casi acaben a pals!!
La primera volta va anar fenomenal
però a la segona el Blaquis va muntar el percal.
Es que ets un bon sapastre,
havies de muntar el teu gran pollastre!!!!!!
Volies fer de policia

i la lies més cada dia!!!!!
El camí vas voler escurçar
i el cap i la cua es van trobar!
Els genets van quedar desconcertats
quan els vas deixar ben acorralats!!!!

També tenim una altra celebració
Als de la Botifarunner s’ha de fer menció!
5 anys organitzant rutes
per fer-les passar cada vegada més putes!
Cada cop hi ha més inscripcions
i la pàgina web n’acaba fins als collons!!
Aquest any ha quedat col·lapsada
perquè hi ha un munt de gent flipada.
BLAQUIIIIS!!!!
Feina et volies estalviar
i ni una puta cadira els hi vas portar!
Vas deixar tothom dret
i la projecció van veure a la paret!
On carai estava el projector?
A l’ajuntament guardat en un racó???

En aquest poble es fan coses ben estranyes
hi corren guiris per les muntanyes!!
Ucrainians, Txecs i Russos
tots són uns bons pallussos!!
Va venir gent de tot Europa
per guanyar una trista copa!!
Es va muntar una cursa d’orientació
i el Parera es volia apropiar de l’organització!!

Aquí finalitza el nostre partit!!
Dones! Comenceu-me a ensenyar el pit!!
Ara ve la última jugada
i totes m’hauríeu de fotre una bona mamada!!
L’any que ve porteu-vos més malament 
i així el pregó serà més potent!!

Ja prou de xerrameca
que la cigala se m’asseca!!
Que la gran festa comenci
i que ningú més hi pensi!! 
Ara festa, gresca i xerinola!
Kitaa!! Ves preparant uns wisky amb cola!!

DISFRUTEU DE LA FESTA


