
Gelidencs i gelidenques,
apropeu-vos i escolteu:
els diables hem tornat

per fer sentir la nostra veu.

Des de fa 5 anys
venim a aquesta plaça
a oferir-vos els versots

que ens surten dels pebrots.

I n'hem vist de tots colors:
ens han escatimat els llums,

ens han fotut una merda d'equips de so,
ens han remullat amb sifó...
I per fi, després de 5 anys

ja se’ns reconeix com un acte al programa de Festa Major!

Aquest any ens ha estat difícil fer els versots,
l’amic Gubi ens ha fet la competència.
Fa uns Comentaris Breus per ensenyar

que a Gelida hi ha una platjeta
i que hem d’anar a follar al mirador de Can Voltà.

Els guardians de la consciència 
ens acusen de sexistes.

Quina casualitat que aquestes crítiques
vénen de gent amb carnet socialista!

Si parlem dels pits d’una dona,
ens convertim en masclistes;

vosaltres per imposar les vostres idees,
us hauríem de tractar de feixistes?

Sóc misogin si critico una dona,
si em poso amb l’església sóc anticlerical

i si em foto amb els diables...
sóc un socialista com cal!
No foteu demagògia barata

que és molt fàcil desqualificar
a qui us diu veritats com temples!

A qui cony voleu enganyar?
I per acabar, als qui ens dieu sexistes, 

aneu-vos-en a cagar!

Aquest any els diables estem una mica tristos,
hem tingut dues baixes molt sentides:

La Carlota per ser futura alcaldessa i regidora
i la Maria Coma per, de la ràdio, ser-ne la directora.
Ara que sou tant importants, no ens gireu l'esquena.

Rates! Torneu-nos els vestits, no paga la pena.

Vam poder veure el meravellós nou espectacle
de l’Esbart Rocasagna de Gelida.

Vent de la Mediterrània, 
fastuós espectacle d’aquest grup dansaire.

Quinze lluços fent saltirons
en malles en comptes de pantalons.

Què original allò del Fotocol!
Nosaltres ens ho hem copiat.

Aquí al costat hem habilitat una sala
per si després dels versots ens voleu mamar la cigala!

El Casal va curt de peles.
Serenates i pubilles han hagut de suprimir,

els Diables us donem solucions 
per a què la Festa Major pugui seguir:

Com que ens hem quedat sense serenates,
que era un acte amb molt de brillu,
fotem el Munientes vestit de pepa

i que toqui l’organillu.
Sense figura de Pubilla

la Festa Major queda incompleta
fotem-hi el Lluís Valls 

maquillat i vestit de catalaneta! 

Li vaig preguntar a la meva filla què volia ser de gran,
em va dir que volia ser secretària de l’ajuntament. 
Sabeu per què? Perquè cobres una pasta de l'hòstia

i ningú no sap què fas realment!

Què hem de dir del nostre alcalde, en Lluís Berlusconi Valls?
Aquest sí que no té problemes amb la Banca.

I s’estima tant el seu poble que les males llengües diuen
que s’està fotent una casa a Vilafranca.

Té collons que li poseu Funifira
a aquesta merda de show que us heu inventat.

És molt maco veure’l en maqueta,
però nosaltres volem el FUNI de veritat!

A la nostra regidora preferida la Mari:
El dia després dels versots

ens cites a l’ajuntament
i amenaces amb denunciar-nos.

Que ho sàpiga tota la gent!
Noia, tens la pell molt fina
i qualsevol crítica et cou.

Però no t’oblidis mai bonica
que som nosaltres els qui et paguem el sou!

Versots
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T’ho direm amb paraules senzilles per a què ho puguis assimilar:
Els versots són part de la nostra cultura,

un element de la tradició popular,
i ni tu ni cap regidor de merda té el dret de fer-nos callar!

El Carlitus sempre al servei del poble.
Si un amic teu va curt de calés
li muntes una piscina nocturna

i apa, 500 euros per passar el mes!
I com que ets un piju de casa bona

el Club Tennis i Pàdel ja és una realitat,
i els pobres del futbol sala, després de 30 anys d’història,

ben pel cul els hi has donat!
Collons amb la tolerància selectiva:

Si vols fer un torneig de futbol
t’engeguen a prendre vent,
però si vols fotre un ramadà

obrim portes del Montcau i vinga estores i gent!!!!

Muniente! De les finances ets un crac.
T’has cremat les canes buscant solucions:

Has apujat les escombraries.
Has apujat l’IBI.

Has apujat les llars d’infants.
Has apujat l’Escola de Música.

HO HAS APUJAT TOT!
En canvi, els sous dels regidors ni els has tocat.

La nostra estimada Carlota ha posat un baretu piju.
Nena, tu sí que t’ho has muntat bé.

La pintura t’ha sortit gratis
i em sembla que la terrassa també!

Volem felicitar a la Comissió de Festes,
també coneguda com els camàlics de la Carlota.

Vint treballadors i cap que sigui gandul.
Tots els actes idèntics als de l’any passat

Heu fet un cortar pegar... 
i apa, a prendre pel cul!

La Festa Major del 2008, 80.000 €.
La mateixa merda aquest any, 30.000.

Alguna cosa se m'escapa
o algú s’ha omplert la butxaca?

Per Nadal van visitar-nos els tres Reis d’Orient
carregats de regals per tota la tropa.
Però si us plau, el putu Rei negre...
QUE NO TORNI A OBRIR LA BOCA!

I què us podem dir de l’arribada dels patges?
Ens van fer creure que arribaven a cavall

i me’ls foten a la furgoneta de la brigada carrer major avall!

Josep, Pepet, trànsfuga Anfruns,
Cobrant dels socialistes i del consell comarcal.

Felicitats, t'ho has muntat molt bé.
En canvi, el teu pobre amic Monix

mira quina merda de cartell té!
I per la vaga general?

Semblaves un activista amb la gent de l’ajuntament.

Segur que no vas tenir pèls a la llengua per dir esquirol
a qui havia decidit anar a treballar lliurament.

Però a la tarda fotent-te les cervesetes
ni una paraula als cambrers de les terrassetes!

Ep! Ara un toc d’atenció.
Ja ens hem adonat que has volgut manipular

els escrits del programa Festa Major.
No ets tan d’esquerres? Tros de cabró!

Això es més propi del Caudillo.
Segur que tot el públic em donareu la raó.

Pare Basco Déu meu,
obre els ulls que estic davant teu.

La teva carrera política està arribant al final
però ja has triat el teu successor:

El Gironella que vesteix com Els Pecos,
hòstia puta quina por.

L’any passat li va tocar al rebre a la bruixa del Harry Potter,
aquest any el Toni de Cal Ferran, 
més conegut com Capità Enciam.

Déu n'hi do quin penjat,
no en vam tenir prou d'aguantar-te a les tertúlies, tros de pesat?

Has provat de fer com altres regidors,
anar als plens ben entonat?

La teva retòrica ecologista ja ens cansa
és més difícil d’empassar que un Funilet de la Confiança.

Ai Hermosilla, Hermosilla...
per fi tenim clar que ja saps on és Gelida.
Havies de ser el Che Guevara de Martivell

i un cop a dins enchufes a la dona i et vens la pell.
I per acabar-ho d’arreglar,

la tia ni parla català.
T’has convertit en un titella de l’ajuntament

i a totes les propostes socialistes tu votes que sí, amén.

Amb el putu govern espanyol, 
no parem de menjar-nos marrons.

Natalia, per ser del PP s’han de tenir collons!
Votar al PP i ser català

és com tenir cagarrines i eixugar-se amb la mà!

I a tots els qui ens seguiu sempre
una cosa us volem dir:

moltes gràcies pel vostre suport
i visca la mare que us va parir!

Bona Festa Major a tots!
Visca Catalunya i visca el foc!!!


