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Déu n’hi do quina comèdia…

1- Em falten els pulmons, gent!
De l’infern vinc ben cansat,
doncs el meu ruc m’ha plantat
i he hagut de venir corrent.

2- El pobre ase està que trina,
diu que ja no es nota els peus,
però és que no puc pagar els preus
de la puta gasolina.

3- Jo tenia un dos cavalls
que em portava a tot arreu,
des de Berga fins a Valls
i de Valls fins a La Seu.

4- Només omplint mig dipòsit
viatjava per aquí i per allà,
i ara ves quin despropòsit,
que no arribo ni a Avià!

5- I això no és tot, pastors!
Ara a sobre passo gana,
jo ja em veig tocant el dos
a una terra més llunyana.

6- Foten por els preus del menjar,
quan els veig jo ja m’ofego!
Si fa dies que rosego
el mateix crostó de pa…

7- Vas tan tranquil a comprar
per omplir la nevereta
i quan has d’anar a pagar,
valga’m Déu quina galeta!

8- Sort que ara que sóc casat
no hauré de gastar en condons,
que a l’octubre m’he arruïnat



per poder comprar pinyons.

9- No només s’inflen els preus…
Doncs jo duc una emprenyada
que la meva collonada
gairebé que em toca els peus!

10- I és que noi, sembla impossible,
que jo, sent despreocupat,
tant tanoca i poc sensible,
acabi sempre emprenyat.

11- Quan no és cosa dels de Junts,
apareixen CUP i Esquerra,
els retardats dels comuns,
o el Putin i el cony de guerra.

12- Ara bé, que per conflicte,
el del nostre parlament,
això si que té delicte!
Com se les estan fotent…

13- A un cantó, l’Aragonès,
intenta posar mà dura,
amb la seva envergadura
de metre seixanta - tres.

14- I després hi ha la Borràs
que es va ben victimitzant,
política no en fa pas,
és millor viure plorant.

15- És que això ja no s’aguanta…
ja n’estic ben cansadet,
del collons de cigronet,
i d’aquell coi de geganta.

16- Crec que ni els de Convergència,
ni el sociata del Montilla,
poden fer-li competència
a tal govern de pacotilla.

17- I és que entre els de Junts i Esquerra,
la situació és tan fatal,



que li ha resultat mortal
a la Reina d’Anglaterra.

18- Tot plegat sembla un circ, tu!
Cada dia em fot més bola,
a la classe d’una escola
hi ha molt més sentit comú…

19- Ara discursets per aquí,
ara postureig per allà,
anar parint el cretí,
i a final de mes cobrar.

20- Oh! No està pas malament,
dedicar-se a aquesta feina,
fent créixer el compte corrent
sens tan sols manejar una eina.

21- Però el pitjor en són els votants!
Ai Déu meu quina vergonya,
que tota aquesta carronya
també siguin catalans.

22- Riute’n del Barça - Madrid…
Que un de Junts i un d’Esquerra
anirien a la guerra
per lluitar pel seu partit.

23- Mentrestant tots els polítics,
van mantenint les poltrones
mentre milions de persones
passen per moments ben crítics…

24- Però aquesta situació,
no és de tanta gravetat,
si us he de dir la veritat,
a Berga estem molt pitjor!

25- Ahir vaig anar al mercat,
i abans de fer quatre passos
m’havia fotut de nassos
i ben esberlat el cap.

26- Quan vaig veure el mal estat



de l’asfalt i la vorera,
vaig agafar la somera
per anar amb més seguretat.

27- I tot just sortint de casa,
enfilant el barri vell,
per desgràcia el meu pobre ase
es va rebregar el turmell.

28- Està tot mal asfaltat,
les llambordes escardades,
i després, per descomptat,
tot ben ple de cagarades.

29- Mentre jo em lamentava
per tot aquell altercat,
vaig notar que tremolava
l’edifici del costat.

30- I sobtadament, tot d’una,
em trobava ben colgat
entre teules, pols i runa
de l’edifici esfondrat.

31- Però la meva gran tragèdia,
malgrat no sembli veritat,
no s’havia pas acabat.
Déu n’hi do quina comèdia…

32- Doncs un grupet de “quillets”
que passava per allà,
van fotre’m quatre bolets
i em van ben atonyinar.

33- La situació és decadent,
tot plegat és un desastre…
Per no parlar del pollastre
d’aquest nostre Ajuntament.

34- L’alcaldessa va plegar,
i molts altres regidors,
també han anat tocant el dos
escapant-se del fangar.



35- Potser molts es van pensar
que només fent algun tuit,
i sense moure ni un dit,
n’hi havia prou per governar.

36- Al veure la realitat,
molts es van endur un espant
i van anar desfilant
abans d’acabar el mandat.

37- I al capdavant, ben solet,
ens hi queda el pobre Ivan.
El nano està pencant tant
que aviat ens fotrà un pet.

38- Realment el tiu s’ho val!
I al ser tan espavilat,
el Xavi l’ha demanat
perquè sigui el nou central.

39- La sortida del Piqué,
deixa un buit al vestidor,
i el nostre batlle, potser,
pot ser-ne la solució.

40- I com que és prou eixerit,
també es veu que la Shakira
ja fa un bon temps que se’l mira
i el vol com a nou marit.

41- Bé gent, jo he d’anar tirant,
lo de fer safareig m’encanta,
però si continuo parlant
se’ns farà Setmana Santa…

42- En podreu fer molta mofa,
de tot el què he explicat,
però us ho ben jura el Garrofa
que no hi ha res d’inventat.

43- I bé, ja no dic res més,
no vull fer-me pas pesat,
que aquest 2023,
us porti felicitat!



44- Aquest any ha estat la canya,
però toca mirar endavant,
i com bé diu el refrany,
Bon Nadal i Puta Espanya!


