
PREGÓ 2016, LA LLACUNA

Bona nit llacunenques i llacunencs!

Ja em toneu a tenir aquí.

En Darth Vader ha arribat

per fotre a caldo fins l’últim empanat.

Pareu bé les orelles

que us posaré tots a parir

perquè “El Xiki-Park”... ja està aquí!

Un carnestoltes així ens va batejar

i a partir d’ara el relleu hem d’agafar.

Haig de reconèixer que em fot trempera,

avui, per fi, podeu escoltar una persona sincera!

Tinc el poder de jutjar-vos

i també, si vull, d’enterrar-vos.

A partir ara em deveu submissió

i, si sou uns subnormals, sortireu al pregó!!!!

(UUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEE)

Al “Lado Oscuro” ens va arribar 

que aquí a la Llacuna d’alguna marrana

ens podríem aprofitar!

Hi ha gent que ja està cagada

de què per sobre els hi fotem la merderada,

però si el carnaval voleu celebrar

ja sabeu que us toca aguantar.

I per no perdre la tradició

a l’ajuntament li tocarem el crostó.

ROOOSA! Tu que ets tan populista

i vas “de lista”

potser t’hauries de fer mirar la vista!!!

Abans de publicar quelcom amb l’ordinador

fes un curset per saber fer anar el puto corrector!!

No t’agrada gaire fardar!!!

I és que ets més “xula” que el cagar.

Parera vés al “tanto”

que aquesta et vol fotre el mando!!!

I és que en aquest ajuntament

no hi ha ningú amb prou coneixement.

Va parir Ros! Cada dia estàs més gos

hi ha una cosa que no s’entén,

què fots treballant per l’ajuntament?

No mous ni un dit

encara que sigui al llit

i és que a totes te les mires

i a la nit a casa et fots “pajilles”!

(MARRAAANOOO MARRAAANOOO!!) 

Quina sort que hem tingut,

la bruixa de la Santes ja ha desaparegut!!

Ni saluda ni somriu,

aquesta tia de cap al riu!!

Ens creuem pel carrer Major

i no fas mostra de tenir educació

per això avui et fotem una mica verda

perquè fots cara d’ensumar merda!!!!

(BRUIXAAAAAAAA!!!)



Aaaiii Parera que t’ha anat just a les eleccions

una mica més i els hippies t’arrenquen els collons!

Encara sort que a un pacte vau arribar

i tots junts, us la podreu xupar!!!!

Tu sí que ets un bon empresari

pagant quatre duros de salari! 

Guàrdies a tort i a dret

i els treballadors a final de mes

amb el cul ben estret.

No vagis tant d’independent

que tots sabem que ets el més fatxa de l’ajuntament!

Ens fas creure que a tots ajudes

i a l’hora de la veritat ets un “puto” JUDES!!!!

(JUDES JUDES JUUUUDES!!!)

Coneixent al Parera

que tot s’ho fot a la cartera

Què li ha fet el Valiente,

que ara el té fent de “dependiente”?

Valiente!!! La nostra confiança has perdut

perquè a un fantasma t’has venut!

L’única cosa que pots fer

és, per la Festa Major, portar-te bé!

Només demanem gresca i xerinola

o et tallarem la titola.

En política t’has emmerdat

i del pladur als cables t’has passat,

que no en tenies prou amb el drac?

SEBASTIÀ! t’has fotut de regidor

i amb quatre draps les portes totes de cantó!

Tu que ets hippie i de medi ambient

deixa’ns plantar marihuana per un regiment

(UEEEE) i el 10% per l’ajuntament

(UE UE UE UE UE UE UE) 

Quina sort a les eleccions

va entrar un “pivón” de collons.

És de benestar social

i em fot anar com un animal!

Ara ve el plat fort de l’ajuntament

i és que aquest ha de sortir matemàticament.

És ell, en Jepet, el que sembla tontet.

Fa veure que els carrers neteja

i només es passeja.

Què passa amb la deixalleria

que està plena de porqueria?

L’altre dia vaig baixar-hi

i no vaig gosar ni entrar-hi.

Haurem de posar un altre policia

perquè et vigili quan robes a la deixalleria!

Amb la teva empresa d’antiguitats

fots subhastes per tots els mercats.

Ets un rata i un traïdor

i ja esperes enterrar algú per la festa major.

Què cony fots amb els terrenys?

Has ampliat el jardí

i t’has menjat tot el camí.

Veïns!! Aneu al “tanto”!

Que aquest tio ens la fot de canto!



Mica en mica vas fotent a la gent

per ser l’amo de l’ajuntament.

Quina paciència el Ramon i l’Armand

per aguantar tants anys aquest mangant!

Tampoc ens podem deixar 

que els de cal Diminuto d’un camí es van apropiar.

Au vinga Pati i Selma

ja n’hi ha prou d’aquest color

no s’hi pot passar ni amb el multicultor!

(GAAAASSSS AQUIIIIII)

Vau tancar el casat del jovent

perquè dèieu que hi havia algun delinqüent.

I ara la canalla està al carrer,

ara sí que en foten de merder.

Encara no escupen ni lleteta

que ja porten a la mà un peta!

Au canalla que aneu per bon camí,

folleu i trinxeu-ho tot que la vida és per gaudir!!!

Aquest any per la Festa Major

després d’un correfoc de puta mare ens va venir la 
gran sotragada.

Per un pressupost de festa penós

gairebé li arrenquen els cabells al Ros!

Ni carpa ni pla B a la piscina vau voler preparar

i sota el “toldo” de la Pansa

ens vam haver de quedar.

Si és que no teniu vergonya

que la primera nit de la Festa Major

acabis al bar fent un cigaló!

Sort en tenim del jovent amb iniciativa

que en conjunt han fet comitiva.

Una gimcana van muntar

i mig poble es va haver de despullar.

N’hauríeu d’aprendre d’aquest jovent

tota la tropa de l’ajuntament

perquè un altre any ho heu fet...MALAMENT!

El Guarro es va anar a queixar

de la “farra” que ens vam muntar.

De drogadictes i borratxos ens vas deixar

perquè aquell dia no vas poder cardar.

Nosaltres només fem bondat...

tira cap a casa benaventurat!

Que el jovent de la Llacuna

no se’n va al llit fins que n’enganxa alguna!

Quin greu les “majorettes”, què els hi van fer?

A l’hora de ballar no els hi van posar el CD.

Una d’elles es va encabritar 

i amb el Parera es volia esbatussar.

Pobretes, a sobre no tenien la Banda

on està aquesta panda?

(GANDUUUUUULLLLLSSS)

Pel constructor del Fortmico també n’hi ha

et pensaves que te’n podries escapar?

Quina obra estàs fotent

explotant a la gent.

Totes les festes els fas treballar

i de les hores extres no en vols ni parlar.

 



ATENCIÓ!!!! La Pansa s’ha traspassat

i és que la seca ens ha abandonat.

(LOURDES  LOURDES!!!!)

Els Celda han agafat el “mando”

i un bon plat han incorporat

UN LLISTÓ GRATINAT!!

Quina imaginació que té el fuster

de posar de “logo” una pansa de cambrer.

A cal Tiquets “se ha formao”

el equipo de l’ESTROPEAAO!

Un gegant i un escanyolit

que només volten de nit!

El gegant té més d’un antecedent

i a l’escanyolit no li queda ni una dent.

D’on collons treuen els calés?

Si cap dels dos té un digne ingrés!

Pobre Romi quin fart d’aguantar

que aquest parell els hi agradi tant mamar.

Sort que per la Festa Major

encara pot fer algun caleró.

Més d’un de matinada s’hi arrossega

per fotre’s uns popets a la gallega!!!

Mentre la Rosa a ritme de txaranga

balla ensenyant la tanga.

(La tanga no és un tango, la tanga no és un tongo,

la tanga és una rumba... la rumba del mambo!)

M’han dit que a ca la Maria foten un bon menjar

però el plat tres hores has d’esperar.

Això sí! Englobat et culturitzes.

Hi ha quadres de molts artistes!

Amb la “taja” algun l’acabes comprant

per la casa anar decorant.

Xocut! Tinc tota la teva col·lecció!

Em faràs un retrat del meu mugró?

Sé que puc ser repetitiu si ho dic

però és ja em tens ben tip!

KITAA!! vols dir que ho fas prou bé

això de ser cambrer?

Només penses en vacances i farra

però hauries d’estar més a la barra!

Et refies dels forasters

perquè no et fan falta els calés.

Els teus pares un fart de treballar

perquè puguis ser “el niño de papá”

Molt ben pentinat i amb cotxes nous

però no tens collons de fer una truita de dos ous.

Dius que la gent del poble no et donem ni un ral

però és que vas de sobrat, xaval!

Tot l’agost el bar vas tancar

i a la plaça Major un “xiringuito” van muntar.

El Trankilo bonament es va oferir

perquè la gent d’hora no hagués d’anar a dormir.

Cada cap de setmana un concert diferent

per tenir a tothom content.

El “fracasso” va ser per Cap d’Any

va passar quelcom molt estrany.

“Fuerzas poderosas” el van collar,

tenia els collons per corbata

i el pobre no va vendre ni un cubata!

Oh! my God! Quin DJ més lamentable,

no en va punxar cap d’acceptable.

L’any que ve ja vindré jo a preparar-ho

i a totes us faré passar per l’aro.

(ARO, ARO,  ARO,  ARO, ARO)



I de la restauració ens n’anem al Forn Pujó

quan al pa li fots mossegada

visita al dentista assegurada.

Chewbacca!!! Rataaa!!!

Que la farina va barata!!!!

Haig d’acceptar que la rebosteria

millora cada dia.

Però ja pots preparar la cartera,

que 3 quilograms de nata

te’ls cobren com si fossin plata.

Que bonic és passar pel carrer Major 

i poder contemplar el nou aparador.

El Josep “carnicero” s’hi ha llençat

i el negoci d’embotits ha realçat.

Aquella vermellor “me deslumbra”

quan hi entro tinc ganes de ballar rumba.

Amb la copeta de cava a la mà

la cosa es comença a animar.

Nuri, Yolanda!!! Amb aquest “panderu”

em foteu anar com un “tureru”

Una cosa que no se’ns podia escapar

era la sincronització suïssa del nostre campanar.

Per Cap d’Any molts veïns

van quedar amb excedents de raïms.

Només 11 campanades van sonar

I una nova tradició així es va encetar. 

Haurem de demanar que vingui algú de la NASA

per posar en hora el rellotge de la plaça.

I seguint parlant, de l’església no ens podem deixar

el ritme que porta al cos el nou capellà

que al Casal de la Gent Gran

li ha sortit més d’una fan.

Quina pena haver-li de dir al Medir

que el futbol se n’ha anat a parir.

Què farem diumenge al matí,

si al camp no podem anar a discutir?

Però sé que l’any que ve els jugadors tornaran

perquè com a casa els colors no sentiran!

(We are whitw! We are blue!

We are la Llacuna club!)

YO SOY TU PADRE

Perdoneu, però algú ho havia de dir!!

I aquí acabo gentussa

que ara em pica la pelussa.

Tinc l’entrecuix ple de “moscardons”

que fot 3 mesos que no em rento els collons!

La vista ja se m’envà

així que un “cubata” me’n vaig a buscar.

Aquí us deixo, ens veiem l’any que ve.

Per més que us amagueu us trobaré!!

EL REI CARNESTOLTES


