TESTAMENT DE SA MAJESTAT EN GALEPIS
PREGONER/ALCALDE
Gent del fang, pratencs, pratenques
lascius, pedants, rapinyaires
agarrats, farts, rondinaires.
També aquells que mai penquen.
Tenim un comunicat
i és una mala notícia.
La vida és una injustícia!
En Galepis l’ha dinyat!
Amb ell acaba el seu mandat
d’aquest poble desgavellat.
No ha posat entrebancs,
ha estat un règim curt.
Hem tingut algun ensurt
però no per treure els tancs.
Tant de bo seguis el patró
del món cada dictador
Procedim solemnement
a llegir el seu testament.

NOTARI
TESTAMENT:
Repartiré el que m’ha quedat
del meu escuet mandat,
la resta m’ho he endut,
m’ho he petat o s’ha perdut.
Per l’alcalde nou del Prat,
que és igual que el d’abans
però una mica més trempat,
un polític retirat d’iniciativa,
que el colin a l’Ajuntament,
o a la Casa de l’Energia,
amb un sou ben indecent.
Pels polítics de Ciutadans,
un carnet del PP,
i un altre de Vox.
Tenen temps per estudiar
d’on trauran millor pensió
i seguir fent com abans,
anar contra els catalans.
I pels que es diuen d’Esquerra,
les claus d’un bordell tancat.
Fent la Puta i la Ramoneta,
volen fer un nou estat?
Pels punkis de la CUP,
una ampolla de xampú,

es pot ser molt malcarat
amb un bany de realitat.
Arriba torn de Junts per Cat,
però està blanc immaculat.
Diu el Rei que en tot el Prat
no se n’ha trobat a cap.
Amb Convergència i Unió,
ficaven mà a la caixa
i ho amagaven a la faixa,
però donaven joc pel pregó.
I pel Pedro Sánchez
y su “gobierno más progresista de la historia”
una calculadora!
A veure si ell, amb mil euros al mes,
i pagant vuit-cents de lloguer
posava la rentadora.
Pels de la capital de l’Estat,
unes ulleres de prop.
Veuran que amb el seu vot
els hi han venut llibertat,
però els hi ha cobrat comissió
Pels bancs, una reflexió.
Serveix per a tot patró!
La peresa està molt bé,
no us animo a treballar,
però guanyant tant calé
us calia acomiadar?
I pels bisbes depravats,
no tindran el meu indult.
La luxúria és un pecat
que no està gens malament,
mentre es faci amb un adult
i amb el seu consentiment.
I per les autoritats
que m’han representat,
una ampolla de cava!
Soc mort, tot lo bo s’acaba.
Compartiu-la amb el poble
que d’una forma tan noble
té la santa paciència
d’aguantar la penitència
d’un any de vida normal
abans d’un nou Carnaval!
Brindeu pel meu adeu!
Tant de bo trobi algun Déu
que convenci a tot humà,
a fer la pau i estimar!
Visca el #carnavaldelprat!

