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DAMES I VELLS 2007
Aquest ja fa vint-i-set
me pesen tant los collons
que em fan caure els calçotets

VELL 1

Mare de Déu del Remei :
vós que sou dels matrimonis
l’advocada més entesa,
aprieu aquests casats
abans que algun jaio armat
no faci una bestiesa…
Beneïda Santa Tecla,
jo us demano de tot cor
que el vostre braç incorrupte
mos tregui la mala sort.
Santa Tecla,aixó já és massa...
No permeteu la tortura
que patim amb la parella...
Eeeeeh?

VELL 2

Mus pots explicar què passa ?

VELL 1

Diu que no té cobertura
i que ara me truca ella.
( li sona el mòbil, i contesta)
Sta, Tecla! com esteu?
(vells i dames pregunten)
Que no la sento… Calleu!
Ah, ‘stà bé… Molt bé.
Au, com volgueu, doncs adéu…

DAMA 1

A què diu?

VELL 1

Doncs que ha marxat de vacances
i n’està farta de gent.
Diu que tornarà algun dia
quan torni a ser l’ alcaldia
de domini convergent..
I aixó que aquet Ballesteros
també va a la professó,
prô una cosa es combregar
i l’ altra, portar un pendó…
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Silenci, conciutadans!
estigueu callats, colló!
que ja ens repetiu cada any
que amb micro se sent millor!
VELLS.-

A la plaça… Un micrófono!

DAMES.-

Al carrer… Un micrófono!

VELLS.-

Aquí baix… Un micrófono!

DAMES.-

Al teu cul… Un micrófono!
Patim a les nostres carns
l’escalfamenta global
tot i que els que més ho noten
són la Familia Real…
Lo Felipe i la Letizia
se fan un fart de chingar
I la Elena ja voldria,
prô no amb el Marichalar.
Es veu que tenint molts fills
te pots guanyar uns dinerons.
O els borbons s’hi fan un nus
o haurem de vendre els collons...
I prou de cabòries meves...
Que comenci el guirigall!
Ves si ens passa com a “El jueves”
i ens segresten aquet ball!
I deu-mil gràcies us dono
a tothom, generalment,
que perdoneu nostres faltes
si, per cas, en res faltem.

DIMONI 1

DIMONI 2

Naltros som los dimoniets
que al final, passem la bossa...
Qui ens llenci calers, ben fet,
i qui no, és un fill de gossa.
Apa, bèstia!!!
Lo que vol dir el meu company
d’ una manera ben bruta
és que si voleu, doneu,
i el que no vol... Fill de puta!
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VELL 1.-

TOCA PERÓN!!

VELL 1,-

Guaita aixó... Quin tros de dona!
Quin tipasso! Quin pitral!
Doncs s’està desfent a miques
des que va ‘nar aquell cuncurso
que es diu “Cambio Radical”.
M’agradaves més abans
i ara casi ni et conec
Jo era com lo Buenafuente
I tu, la “niña de Shreck”.

DAMA 1.-

Per tu si que et gastes guita
que vas ‘nar a un metge legal
i vas demanar la tita
d’ aquell, lo Nacho Vidal…
Prô tant gran era el mandongo
que mai no se li aixecava:
si la sang no et rega el cap,
com vols que t’ompli la fava?

VELL 1.-

Para ja de remugar,
mecagon la puta d’ oros!
Ara et podràs arreglar
lo nas, el pit i la ganya,
si venc un terreno a uns moros,
on ara hi ha el Banc d’ Espanya!

DAMA 1.-

Si tu els hi vens un terreno
jo els hi faré una hipoteca…
Lo meu cul ‘nirà tragant
lo que em vagin endinyant
mentres jo miro a la Meca.
Si estás forrat de calers,
i només se’t posa dura
quan ve a veure’t la Zaldivar
amb les bolses de basura!

VELL 1.-

Ja l’ha sentit , ex-alcalde
no em dieu que no es injusta
Si m’ ha costat més caler
que a los de l’Ajuntament
arreglar la Via Augusta!

EX –BATLLE.-

A mi no m’ expliquis cuentos
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i no em toquis los collons
explica-li al Ballesteros
que ja es menjarà el marrón…
I d’aquets en té un grapat:
el POUM, lo del Corte Inglés
lo de les cases barates…
Jo he marxat amb tot firmat:
No em vingueu amb serenates!
DAMA 1.-

Que diu? Que ve el nou alcalde?
Aquet que em té enamorada?

DAMA 3

Diuen que la té tan grossa,
com aquell, lo Pipi Estrada…

DAMA 1

Deixeu-me un tub de Colgate
per si vol una mamada!!!
Ja n’estic tipa de vells
que no tenen abrivada
i que quan foten un quiqui
els hi surt llet descremada…

VELL 1.-

Que sóc vell es veu prou bé
però el rabo encara em chuta
Aquesta ho comprovarà
que fa com pudor de puta...

DAMA 1.-

Espera que jo t´ajudo
a enxamplar-li bé la gruta.

VELL 1.-

TOCA PERÓN!

_______________________________________________________________

VELL 2.-

Ai, fillets, quina desgràcia!
Des que estic amb ‘queta fera
que gairebé semblo el Nàstic:
me trobava de primera
i ara estic que foto fàstic!
Per què em tractes malament
i em fas passar aquest calvari?
O hi poso un remei urgent
o acabaré com el Fary...

DAMA 2.-

Tu tranquil, que si aixó passa
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t’ enterraré cap per ‘vall
i vestit com vas per casa,
com Fidel Castro, en xandall…
Disfressat com un gandul
i amb un puro dins del cul…
VELL 2.-

No sé què collons te passa
si mai t’ ha faltat de re…
joies, cotxe, i una plaça
al parking Jaume Primer..

DAMA 2.-

Aquest que es inteligent?
doncs per mi que és com idiota
que vaig aparcar un Toyota
i me van tornar un sis-cents…
Però no et guardo rancúnia…
Te vull donar una alegria
just ara per Sta. Tecla…
I es que fa no sé quants dies
que ja no me ve la recla!!

VELL 2.-

Doncs truca a l’Íker Jimenes
per que o ha estat l’Esperit Sant
o es que t’has tornat ximpleta:
si tinc des de fa vint anys
la vasectomía feta…

DAMA 2.-

(nerviosa)Pues no sé… a lo millor
ho he agafat en un lavabo…

VELL 2.-

Collons, i no et vas fixar
si a sota hi havia un rabo?

DAMA 2

És clar, va ser a Barcelona
el dia de l’apagada!
Creia que em posava un tàmpax
i era una polla doblada.

VELL 2

Fixeu-se la meva dona
quina llufa s’ha fotut.
De tan pudenta que n’era
m’ha fer perdre la salut.

DAMA 2

Així t’ofeguis, banyut!

VELL 2

Toca Peron!
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VELL 3:

El dia que em vaig casar
pensava que treia el “gordo”
prô quan se va despullar
se va acabar tot lo “morbo”
Té tant de pel al devant
que acostar-s’hi ja fa fàstic.
i la bruticia es tant gran
que si hi plantes flors de plàstic
encara hi arrelarán.

DAMA 3:

Si ho faig per tu, malparit!
per que hi trobis més sustància
(a veure si així s’ ofega,
i se l’ endú una ambulància)
Per que si em vaig casar amb tu
es per la pasta, mal bitxo…
Prô si anem al Currufú
és pel sobresou que em trec
posant el cony al “Capriccio”

VELL 3:

Doncs já te’n penediràs
que si em tractes malament
i em fas patir tanta gana
me poso en vaga de fam
com ‘quell etarra, el De Juana

DAMA 3:

Sí que sembles el de l´ETA,
prô no per escanyolit:
només saps tocar els collons
i passar-te el dia al llit.

VELL 3:

Mira dama, no pateixis,
que em sembla que ben aviat
guanyarem uns calerons
d’ un negoci que hai muntat
Construiré a la Platja Llarga
una avinguda asfaltada
i així, les putes com tu,
tindràn feina assegurada

DAMA 3:

Però què dius? Desgraciat!
Per ‘xo ja tinc al costat
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lo bar de La riojana!
Aixó pots fer: ‘nar a la platja
que diu que ara hi ha taurons…
Jo ja he fet una plegària
perque, quan entris a l’aigua,
se’t berenin els collons!
VELL 3:

No cal, que diu que han muntat
al Serrallo una piscina
i així mentre em vaig banyant
me vai fent, de tant en tant,
una palla submarina.

DAMA 3:

Per mí com si te la casques
cap per ‘vall i amb els dos peus
perquè jo tinc un nou manso
que és l’Elvis Presley de Reus.

VELL 3:

A mi no me la fotràs:
abans te precinto el cony
amb la corretja del gos…
Com han fet a la ciutat
amb tots los contenidors.

DAMA 3:

Pobre jaio, que ets pudent...
Ja t´assembles al Montilla.
I a la tita hi tens més pèl
que a dalt de la coronilla!

VELL 3:

Toca Peron!

VELL 4

Ai, amics, vinc de la fira,
i mireu que m’hai portat,
La rifaven, per dir algo…
I, ves per on, m’ha tocat.

DAMA 4

Mentida! Si vinc de Cuba.
Jo era un gran boxejador,
i em van dur cap al Brasil
pel títol de campió
prô en realitat el meu somni
era fer-me…maricó.
Vai tenir tan mala sort
que el Brasil no m’acollí.
Però abans de tornar a Cuba
vai passar pel bisturí.
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Me van tallar la titola
i vai vindre cap aquí.
VELL 4

Vivia en una rotonda
davant de la Riojana,
i mentres hi havia cua
feia l’agost, la marrana,
comerciant amb el seu cos,
a tant , la palla cubana...

DAMA 4

Si el comerç d’aquí va just,
sense comptar el Corte Inglés,
és per los jaios como tú
que compren als estrangers…
La roba als bassars dels xinos,
les ulleres als negrates
el menjar, kebab dels moros,
i a Reus compra les sabates.
Va comprar pasta de dents
que venia de la Xina:
li van caure los queixals,
la boca atufava a orina,
urticària als genitals,
i litros de cagarrina.

VELL 4

Quin sofriment! Quin calvari!
Però a la Xina, per sort,
al corrupte funcionari
li donen pena de mort.
Si aquí se seguís l’exemple
i es matés per corrupció,
jo conec més d’un polític
que ja fotria pudor.

DAMA 4

Calla i no donis idees
Que si el Joan Saura te sent,
ja vei als mossos d’esquadra
afusellant a la gent
Jo m’estimo més que vinguin
i em punxin amb el punxó.
Almenus que algú me punxi
i em faci una ampliació,
que em falta la mida justa
per fer més ample el meu cony
que la nova Via Augusta.
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VELL 4

Ara vol ser negocianta,
rica per viure de renta
de mi no vol saber res:
Ni que fos caca pudenta!
Quan li acosto lo pepino
me fa apoquinar un peatge:
Li he de pagar per mamada
dos mil euros i un viatge.

RECTOR

Dius que guanyes i ets molt ric
Perquè encara m’has de pagar
Les set pessetes i mitja
Del dia que et vai casar?

VELL 4

Ai, mossèn. No puc pagar-li.
Ma cosina és la Pantoja
I entre jutges i advocats…
Aiii! M’han dejao la bolsa flojaaaaa!!!!! (cantant aflamencat)

DAMA 4

Mossèn, ha de fer com jo:
si vol cobrar la virolla,
deixi’s estar de punyetes
I va… mengi-li la polla!

VELL 4

TOCA PERON!!!!!

DAMA 2

Ai, ai, tristeta de mí!
Que me venen contraccions!!!

DAMA 3

Ja li ha agafat un bajón!
Valtros què mireu, babaus?
Cisqueta agafa el telèfon!
Corre, truca al doctor House! (haus)
(merder general)

DAMA 1.-

Au va, fes força, Carmeta
que ja se li veu la cara!

VELL 2

Estic a punt de ser pare?
Ai, Déu meu... quina il.lusió!!!
I que ha sigut? nen o nena?

DAMA 1.-

De moment, una morena.
I al darrera, un cagalló!
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(treu un cagarro de broma, i li llença)
Ara ja estareu contents
de tot lo dany que heu causat!
Sisquiera tu! Va! Belluga’t!
No et quedis aquí plantat. (li fot mastegots)
VELL 1

A què vol dir aqueta brasa ?
T’ has begut l’ enteniment ?
(Ja t’apallissaré a casa
que ara aixó està ple de gent)

VELL 2

Jo, quan li pego a n’aqueta,
me surt sempre amb la denúncia,
prô me fai l’arrepentit,
i la burra, va, i renúncia.

VELL 4

Si volem que això s’acabi,
enviem-les a l’Iraq,
que segur que les segresten
o moren a un atemptat.

VELL 1

Fotem-les dins d’ un avió
de viatge al Yucatán,
i amb una mica de sort,
se les endú l’ huracàn…

VELL 3

De deixar les dones soles,
això sí que no ho faré.
Ves quin guany hi trobaríem
deixar casa i ‘nar a lloguer.

VELL 1

Per arreglar aquest conflicte
com més aviat, molt millor.
Tu, que ta mare era monja,
vés a parlar amb lo rector.

VELL 4

Tranquils, que tinc influrències
entre els cercles clericals,
perquè pixo aigua beneita
i cago ciris pasquals.
_______________________________________________

VELL 4

Déu vós guard, senyor rector...

RECTOR

Benvingut aquí sigueu.
Ja em direu a aquetes hores
què és allò que desitgeu.
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VELL 4

Per contâ-li les pendències
d’unes dones descregudes...
que en lloc d’anar a sentir missa
s’han tirat a la beguda.

RECTOR

Quina pena, quina pena...
Aneu als serveis socials. (Es gira i marxa)

VELL 4

Mossèn, no fugi d’estudi
perquè encara n’han fet més:
Quan declarem lo d’hisenda
elles no volen dar res
a les arques de l’església,
i ho donen tot a oenegés.

RECTOR

Si seran filles de put... de déu!
Anem, que això sí que és greu.

(ball)
______________________________________________________

VELL 4

Aquí estan les que busquem...
Oi que semblen innocentes
com nenes de cumanió?
Doncs no s’enganyi, arquebisbe.
Són putes de professió.
(MERDER GENERAL)

RECTOR

Prooooou!!!!
Què és aqueta virolència
malbaratada en raons!?
Guardeu aqueta energia
per les manifestacions.

DAMA 1

Quines marifestacions?

RECTOR

Les que organitza el P.P.
quan la Cope les reclama,
i se fan contra el govern,
perquè Espanya es desparrama.

VELL 1

¿O sigui que sóu els bisbes
els que monteu la jarana?

DAMA 1

No en faci cas, eminència.
Només diu que falsedat.
Si menteix més que l’Acebes!...
Bé. No tant, que m’hai passat.
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RECTOR

Jo no se a qui m’hai de creure.
Tots voleu tenir raó,
i a mí lo que me preocupa
va per un altre cantó.
Cisca, tú ets bona cristiana?
Ja compleixes la doctrina,
i almenys un cop per setmana
te rentes la patxarina?

VELL 1

Ui! Amb això és molt gitana.
Se la renta cada dia.

RECTOR

I tú ja fas penitència?
I tú reses per la nit?
Quan fa que no te confesses?
Te la peles dins del llit?
Perquè aquest és el problema,
que els valors s’estan perdent.
No valtros, només: a Europa
el dimoni està present.
Per sort ens queda Polònia.

VELL 3

El programa?

RECTOR

No. El País.
Gracies als bessons Jodinsky
Polònia és un paradís.
Han prohibit el desnudisme.
Prohibeixen l’avortament.
Castiguen els comunistes
i als maricons indecents.
No com aquí que és can pixa!
Fins i tot algún cabró
posa “Tarragona Laica”
en un drap al seu balcó.

DAMA 2

Ai, “Laika”, com la gosseta!

VELL 2

Tú sí que ets gossa, Carmeta.

RECTOR

Per purgar tant de pecat
resarem un responsori.
Així ja ho tindrem resat
pel primer dels vells que es mori.
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Oremus: Fidélium, Deus, ómnium
cónditor et rédemptor, animábus fabulórum..
DAMA 3

Però en què parla?

DAMA 1

En llatí,
que diu que al Papa li agrada.

VELL 1

Això està bé: llengues mortes
per religions caducades.

RECTOR

Aaaaaaaaaaaaamén.

TOTS

Tapa’t el cul amb ciment.

PUJOL

I ara vai a denunciar-vos
no perquè em doni la gana,
sinó perquè el clero, sempre
està al costat del que mana.
(ball)

NADAL

A què ve tanta impaciència?
Ai cullons si és en Pujol!
Ja em direu vostra eminència
a aquetes hores què vol.

PUJOL

Ai Nadal, que estic ben tip
de gentussa del carrer.
Com que junts fem un equip
ajuda’m en ‘quet merder.

NADAL

Si jo ja no hi puc fer res,
Que han guanyat els socialistes!

PUJOL

Hòstia! No em fa gens de gràcia!

NADAL

I amb els independentistes!

PUJOL

Mecagun la democràcia!

BALLESTEROS

Hola, sóc en Ballesteros,
nou alcalde, per servir-vos
i fer fora els embusteros..
Au va Nadal, tira milles
Que l’has cagat fins al fons.
Vols deixar al carrer famílies
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amb el POUM dels sants cullons.
NADAL

Doncs se’n podeu ‘nar a la merda
que amb el sou de diputat
marxo amb la cara més dura
i amb el ronyó ben forrat.

BALLESTEROS

Déu vós guard, mossèn Pujol;
trobo que esteu molt rumbero...

RECTOR

Es que estic content de veure’t,
Josep Fèlix Zapateros.

BATLLE

Que no teniu por dels rojos
que estem a l’Ajuntament?

RECTOR

Què va! Estic súpercontent!
A valtros us trec més pasta
que al tripartit convergent.

BATLLE

I això que eren tots de dretes!

RECTOR

Se’n vagin a fer punyetes! (Riuen)
Pel què vinc li explicaré;
Hi ha un grup de pocavergonyes...

BATLLE

Els de la Renfe!

RECTOR

No. Un moment...
Aquestos són mala gent.

BATLLE

Doncs així... els de Fecsa-Endesa! (no)
Els de la Caixa! Els d’Acesa!

RECTOR

Vols escoltâ’m, sigalot!
Son uns homens i unes dones
barallats com gat i gos....

BATLLE

Ah, collons! Són regidors!

RECTOR

Va, capdecony, vine amb mí,
que t´ho explicaré en llatí.

RECTOR

(ball)
Aquí estan els que busquem.
Que potser en coneix algún?

BATLLE

No conec pas a dingú.
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VELL 1

Senyor batlle...

BATLLE.-

A callar!
De valtros tinc documents,
on posa “Confidencial”...
Els únics que no ha cremat,
l’ antic alcalde Nadal
Enllustreu-vos les sigales
i netegeu-vos la txona!!!
Comença una nova Era,
una nova Tarragona…
Jo estava a la oposició
i ara estic a la poltrona…
I es que assegut i amb la vara
se veu tot tant diferent…
que penso que Convergència
no ho ha fet tant malament...
Quin mal hi ha en parar la mà
si te fan algun regal?
un detall d’un constructor…
una comissió ilegal…
(murmuri)
Ante todo, mucha calma
No em piqueu massa el crostó
que també puc oblidar-me
de dar-vos la subvenció
I ara vinga, cap a casa,
apa, no sigueu ganduls,
o amb ‘queta vara de mando
us faré pampam al cul…

VELL 1.-

Si te creus que al ser d’ esquerres
no te donarem bambú..

DAMA 1

vigila per que nosaltres
no se casem amb ningú..

VELL 2.-

Hem sobreviscut a alcaldes
regidors i capellans…

DAMA 2.-

I, ves, per cada any que passa
se’ns fan els collons més grans.

VELL 3.-

Estarem darrera teu
vigilant tot el que fas...
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DAMA 3.-

I l’ any que ve, a Sta. Tecla,
ja te’n farem un repàs.

VELL 4.-

Compleix tot el que has promés
i no siguis bocamoll…

DAMA 4.-

que com te passis un pèl
te la fotrem fins al coll!

BATLLE.-

Cony, mossén, foti’m um cable...
que aquets m’ han acollonit!!!

RECTOR.-

Què et pensaves, Ballesteros,
que eren tots nadons de pit?
Au, ves a buscar el sargento
que aquell sí que és malparit.

G.Civil

Hombre Nadal… Ai, cushong (confós)
Ballesteros, qué… emoción…

Batlle

Que tal estas, maricón…

G.Civil

Pues un poco sorprendido
con esta sustitución…
Y es que han sido muchos años
Con Nadal y sus chorradas
Y viéndote aparecer
pues no se me ocurre nada

Batlle

Bueno Blázquez ponte firmes
y no seas tan torero,
que vengo en plan oficial.
Escucha bien lo que quiero…

G.Civil

La guardia Civil en pleno,
‘sus ordenes Ballesteros

Batlle

Pues resulta que una xusma
m’están muntant un cacau
i al prinsipio me reia
però después me hai cagau
I mei dicho: “crida al Blázquez
que sempre ha sigut molt xulo,
i als vells les dará escarmiento
i a les dames por el culo”
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G.CIVIL.-

Te has creído Ballesteros,
que esto es “los hombres de Paco”?
Cuatro ostias y unos tiros
y dejan de dar pol saco.
Aunque en las comisarías
estamos muy vigilados
Fíjate que el otro dia,
me pilló por banda el Cabo
y m’ha ordenao que me instale
una cámara en el nabo.

BATLLE

Tu pegales la palissa
pero con educasión…
y si alguno s’hasse daño
ya le pedirás perdón.

G.CIVIL

Tu, alcalde, mucho de izquierdas,
pero estás hecho un cabrón…

BALL AUTORITATS……………………………………………………………

G.CIVIL:

Que esté todo el mundo atento!
Se me van to’s a cuadrar!
Que soy Blázquez el Sargento
El más cabrón del lugar
Voy a hacer como la ETA:
una tregua con firmeza…
Y cuando me de la gana,
os ”reviento” la cabeza…
Ya parecéis los de Esquerra
el Carod y el Carretero:
dos gallos que se pelean,
en el mismo gallinero…
A ver, panda’ vejestorios
no llevareis papelinas…
Que se ve que ahora to cristo
va ciego de cocaína…

VELLS

Que va!

G.CIVIL

A vosotras, calentorras,
os meteré tal colleja,
que hasta Irán vais a volar

(netejant-se el nas)
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pa que os metan por l’almeja
un buen misil nuclear.
Que aunque Montilla asegure
que aquí es la izquierda ”qui mana”
ya sólo queda, de rojo,
el color de mi almorrana
Y ahora tós pa casa
Y despejadme la zona
BATLLE

Bravo Blázquez Tarragona
Ya vuelve a ser una bassa!

G.CIVIL

Ballesteros, Ballesteros
Pareces de buena raza:
O sacas la mala leche
o aquí todos pensarán
que estás hecho una nenaza…

BATLLE.-

Seré l’ alcalde més mascle
que ha estat a l’ Ajuntament…
Va corre, que d’ aquí un rato
tinc hora a la esteticién!

G.CIVIL.-

Zapatero es un gran hombre
y cumple lo que promete:
Os prometió un Estatut
y os lo clavó en el ojete!

DAMA 1

Santa Tecla, gloriosa,
mare dels tarragonins,
què tenim avui per dinar/sopar?

TOTS

Espineta amb caragolins!!!

VELL 1

Toca, Peron!
(ball i a cagar a la via)
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