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Juerga catalana 2
«Independència!»,/ Oriol ho tens fotut!
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=uyv1-uVsK7o
Atenció, habitants del regne,
avui és un dia ombrívol:
el reialme ha condemnat
els dotze del patíbul.
Que ressonin els timbals,
des d'Isona a la Bisbal,
sonin gralles i flabiols,
això sí que és una juerga:
Una juerga catalana!
Va entrar dintre una farmàcia
per curar-se en democràcia,
gotetes d'independència,
i pastilles republicanes.
L'Oriol amb l'ull girat
mira estranyat el jurat,
"Doneu-li la medicina",
cantava la multitud.
"Independència!",
Oriol ho tens fotut!
"Desobediència!",
el jutge va a per tu!
Els dotze del patíbul,
Els dotze del patíbul,
Els dotze del patíbul ja han vingut!
Ja estan aquí, ja han arribat,
Estem de juerga i tot lo que ha de ser serà.
Sobre un cotxe de policia
hi ha un munt de periodistes,
els Jordis també s'hi enfilen
sona música festiva:
"No toqueu les pistoles
que és millor llegir-se un llibre."
Es derrumba el castell,
tothom es caga en el rei!
Dintre la conselleria
hi ha una pobra secretària
ballant amb uns guardaespatlles
músiques de les Espanyes.
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Ui! Sembla que ha begut massa,
es tira un pet i està borratxa,
diu que l'han fet presonera
i fuig pel balcó del darrere.
"Adiós querida",
ves-te'n a prendre pel cul,
"Goodbye, mi vida",
tinc dos Jordis al damunt.
Els dotze del patíbul,
Els dotze del patíbul,
Els dotze del patíbul ja han vingut!
Ja estan aquí, ja han arribat,
estem de juerga i tot lo que ha de ser serà.
Hi ha uns avis molt dolents,
hi ha infants molt violents,
hi ha tietes indecents,
i tot acaba malament.
Cada persona és un vot
i aquest vot serveix per tot,
perquè et fotin un calbot
o t'engarjolin a presó.
Surten els dotze al balcó
a proclamar la independència,
que dura set segons,
menys que un plat de macarrons.
"Això és un cop d'estat"
"Això és malversación"
"Maldita insurrección",
aquesta juerga és un marrón,
"Supremacisme",
"Al borde de la rebelión",
"Això és racisme",
"Esto es pura sedición",
I doña Inés
que vol ser reina d'Aragón,
i casar-se amb don Alberto,
que és l'hereu de la nación.
El Miquel li riu les gràcies:
"Viva la constitución",
cent cinquanta-cinc combats,
i aquest cuento s'ha acabat.
La reconquista,
ves que venen els cristians,
la reconquista,
fora moros i catalans.
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¡A por ellos, a por ellos!
I aquesta cançó l'acabo
perquè vull sonar a la ràdio,
vull triomfar en el mundo entero,
com un cantant castellano.
Setze jutges d'un jutjat,
mengen fetge d'un penjat.
Tururut, tururut,
qui gemega ja ha rebut.
Tururut, tururut,
qui gemega ja ha rebut.
I aquesta juerga continuarà.
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