
Bona nit llacunenques, llacunencs i llacunenquis!
Aquest any ens hem posat ben guapis!
Primer de tot, us direm una cosa:
Com que hi ha massa gent que no hi toca
us expliquem que aquesta disfressa és una mofa.

Som Barbies i Kens diferents
Perquè una cosa clara té el jovent:
Ens vestim com ens dóna la gana
i el que penseu ens ho passem per la sotana.
Estimem i follem amb qui volem
i quan nosaltres ho triem.
I qui pensi que som "mujeres florero"...
¡Sujétame el cubata que te dejo por el suelo!
Som Barbies i Kens que no tenen preu
perquè nosaltres mateixes som el trofeu!
¡LAS MUJERES YA NO LLORAN, LAS MUJERES
FACTURAN!

Mare meva que malament estem!
Quina vergonya que haguem de preparar al
personal en autodefensa,
N'hi ha per fer un bon pensa!
A la llacuna, no en passem ni una!
Estem fartes d'escoltar notícies masclistes,
a veure si apreneu d'una vegada que caureu encara
que sigueu futbolistes!

Ara sí que sí,
Prepareu-vos perquè us venim a posar a parir!
Orígens que ha passat?
Que ja ho tens traspassat.
Un nou negoci de productes de proximitat
Que anaves a sopar i no tenien ni la meitat.
Molta gent treballant
Amb tots a fora esperant
mentre tu fumaves i anaves parlant.
Prou feina tenies a saber els metres de terrassa
Que els mossos ja eren a la plaça.
Quin merder entre taules i cadires
Sort que aquest jovent no està per tonteries
Només pensem amb beure, fumar i cardar
I poques ganes de treballar.

Els bars d'aquest poble són per Borbons,
entre els porrons i Ca la Maria
et surt més a compte anar de viatge a Almeria.
Els Porrons tranquil s'ha quedat,
serà que aquest any han fet bondat.
Hi ha algú que està desaparegut, on t'has fotut?
Ara que els orígens lliure s'ha quedat,
com és que no ho has agafat?
No serà que et falta personal perquè el tractes
fatal?
Al monopoli t'has cansat de jugar
perquè ja ningú amb tu vol participar!
Però tranquil·les que diuen que arriba el Salviador
a obrir una pizzeria i causar furor.

Aquest estiu ens han envaït el niu,
teníem el poble ple de taleques
entre motos i bicicletes.
Barmuuut, us n'heu anat a Igualada perquè una
denúncia fantasma us han fotut
i un bon susto us heu endut!
A Cal Font heu anat a parar
i amb el celler de Can Roca us haurem de
comparar,
què us penseu?
Que una estrella Michelin guanyareu?
Potser us sortiria més a compte quedar-vos a Rofes
i obrir un mercadillo:
“Per un pollo un cogollo
i per una croqueta un bon peta!”

KITA! Perquè no obris no deixaràs de sortir al pregó
encara que vingui algun inspector!
Per sopar a Cal Joan
ja pots anar reservant,
si no els de fora et passaran al davant.
I és que la Pansa ja no és el mateix
des que el Llorenç ja no hi és!
Ara se’n diu Camins,
suposo que deu ser pels pixapins…
No ens queixarem de les bessones
que amb la seva veu t’enamores
Un muntanyès o una persiana
i a veure qui de les dues és més marrana!
Què faríem sense elles

que només fan que aguantar aquells trapelles!
Mira que arriben a ser pesats
quan diuen tants disbarats!
Entre un que vol ser poeta i l’altre president,
tard o d’hora els hi haurem de fer un monument.

Parlant de monuments, n'hi ha un que s’ha jubilat
I quin favor ha fet a la societat!
BLAKIS BLAKIS BLAKIS!
Quina llàstima la teva jubilació
Però amb la nova incorporació va tot molt millor.
Fliiix!!! Tu sí que en saps
Carrer amunt, carrer avall
Però sempre amb el fregall.
Amb el Beni i el Manuel al costat,
heu agafat el mandat.
Mentre un balla el Waka waka,
l’altre va cantant por un beso de la flaca!
“Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera…”
Bienvenido,
al ayuntamiento tienes contento
y con este acento
ya hemos hecho el 25%.
On anirem a parar,
si en castellà hem de parlar?
FORA LES FORCES D'OCUPACIÓ!

A Rofes diuen que estan oblidats,
amb tanta marihuana ens tenen a tots fumats!
Entre plantacions i detencions
quina feinada per guanyar calés, collons.
I parlant de detencions a Palència van quedar  tots
retinguts,
potser és que els mestres estaven ben entretinguts!
Per les notícies van sortir
i el Risto els va posar a parir.
Voleu dir que la culpa va ser del revisor?
O és que les criatures no saben res de la bona
educació?
Mentre els pares sortien a TV3,
els mestres allà no van fotre res!
Tot això amb la Balbina no passava
BALBINA BALBINA BALBINA
Però ara deixem-la que està enfeinada!
un llibre ha ajudat a escriure, i quina currada!



Una fruiteria es va inaugurar
i semblava que podia funcionar,
però ni mig any va durar!
Deixeu-vos de fruiteries i doneu-nos més alegries!
Abans a La Llacuna festa trobaves
i ara a tot arreu et donen faves!
Que trist que un dissabte a la nit
HAGUEM D'ANAR RÀPID AL LLIT!

PARERAAAAA!! Ens tens a tots comprats,
amb el camp de futbol hem quedat enamorats!
Això si que és tenir un camp ben parit,
L’únic que falta és veure un bon partit.
Cada any el futbol va millor,
I atenció que encara pujarem de divisió!
Amb dones a la junta
sembla que el club despunta
Només cal que a l’equip femení quan faci fred
quedi algú més que la Franshineth!
Llàstima que amb ella no guanyaríem el joc net
FRANSHINETH FRANSHINETH

Fa l'efecte que el gimnàs ja no és un fracàs,
entre el ioga i el pilates tenim les dones a tot gas!
Els dilluns, els dimarts i els dimecres “xorrejant” les
trobaràs,
I després a casa sempre segueixen donant l'abast!
No com el jovent que ho fot tot malament,
d'aquí a quatre dies cap festa tindrem
si no ens espavilem!
El local de dalt quasi no ens deixen obrir,
ai el que ens han fet patir!
Fills de la gran puta la mare que us va arribar a
parir!
Queda més gent als abrigats
que personal a totes les entitats.
Entre l’alcohol i les cigarretes,
tenim tot el jovent tocant-se les pilotetes.
Aquí tothom vol anar de parranda,
però ningú vol entrar a la banda!
I amb les majorets què s’ha de fer?
Tothom diable vol ser
i el drac l’haurem de posar de lloguer.

Sort que els gegants sempre fan bon merder!
Dels bastoners millor no en parlem
perquè aigua clara no en traurem.
SORTIU O NO AQUEST ANY??
,
A les entitats el lloc els han robat
i els joves ja no saben el que és el fred,
ja que allà a l’escorxador
ben mamats entren en calor.
Esperem que us sapigueu posar el condó
perquè no volem la vostra reproducció!
GUARROS GUARROS

Al final per festa major
amb cotxet i biberó haurem de venir
per poder-nos divertir!
Amb aquesta comissió de quarentons,
o tenim bessons o ens haurem de comprar bastons!
Les barres l'any passat van agafar i es van forrar,
però un datàfon han hagut de comprar.
I és que mare meva, no pareu de pimplar!
Al fetge un pou sense fons teniu,
“oju” no us passeu perquè de metge no en gaudiu!
Si et vols posar malalt,
hauràs d'anar a la privada encara que et fotin un
bon pal.
Entre tres dies has de triar
o a la Pobla hauràs d'anar a petar.

En aquest poble ja no es pot follar tranquil,
perquè foto al teu cotxe i arriba a la Guàrdia Civil!
Fins als collons dels veïns reunits
si que esteu avorrits,
no cal que patiu que tampoc sou tan rics!
Al poble estem tots intrigats
amb les entrevistes cada dimarts,
que ens tenen a tots enganxats.
No ets de la Llacuna fins que no hi passes 3
hiverns,
ja prou d'entrevistes a externs!
Si voleu més audiència amb una eminència haureu
de parlar,
per donar-vos una idea a Cal Tecla podeu trucar!

I el millor pel final, això sí que és un bon carnaval!
Aquest any amb les eleccions
ens teniu a tots amb ereccions.
Un nou partit es presenta,
Parera això com et senta?
Ara que més jovent pot votar,
la cadira et tremola i més vots hauràs de comprar
si és que vols tornar a guanyar!
L'oposició ve molt forta
i potser et posa les maletes a la porta.
Fent un cafè el seu programa et presenten
i amb el vostre, el cul es renten.
I és que sou una colla de jubilats
que ens voleu tenir a tots controlats
i no sabeu obrir ni el Google Maps!
Esteu molt grans, quatre anys més voleu sortir,
però si ja no us aguantareu ni el pipí!

I fins aquí hem arribat,
Esperem que us hagi agradat!
I si no, ens sap molt de greu
Però ja hem dit que ens la sudeu!
Això sí, esperem que l'any que ve
us disfresseu i feu poble
perquè des d'aquí això es veu molt pobre!
Volem repetir que per carnaval
tot s'hi val
sempre i quan NO facis mal!
Cuideu-vos i cuidem-nos
que la cosa no està per “cuentos”!
Ara tothom a la piscina a celebrar i ballar
fins a rebentar!
Visca el carnestoltes!
Visca la Llacuna! I visca Catalunya (lliure!)


