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Asereje: Aukinmerdé 

 

Amb el bolí punta fina, 

i la secre katerina, 

vigilant la vara mando, 

apa kina ximpleria, 

ser notari estrafolari, 

repartir tanto a tanto. 

- 

I per acabar-ho d´adobar, 

fotre-vos lenya a tort i a dret, 

repartintvos molta mandanga, 

i ke kedeu tots contents, 

havent rebut el suficient, 

per tornar-hi altra vegada. 

l´he fotuda l´he pifiada, l´he cagada. 

- 

Au kin merdé, 

pok ke se, 

ke diré, 

ni ke donaré, 

isinoesfa, pensari, 



en plegari, 

i kusdoninperki. 

- 

Te pinta de bruixeria, 

m´hi perdria tot el dia, 

cal anar molt al tanto, 

aki res de puteria, 

ni parlarne d´alegria, 

aviat et foten maltanto. 

- 

Que la detengan ... Que la precintin 

 

Malitsia la idea, 

que va ferme sortir, 

ara estic encerclat, 

mai mes en podre fugir. 

Malitsia la pista, 

les vies, la cinta, 

la senyal que embolica, 

malitsia la gasolina, 

i el cotxe que va volant. 

Que la precintin, 

cada dia més perillosa, 

rapida llefiscosa, 

no la puc controlar, 



la precintin, 

hi ha 18 rotondes, 

m´hi paso tot el dia, 

i no la puc deixar. 

- 

Si no hagues deixat l´autopista, 

no m´hauria embolicat, 

volia passar l´estona, 

vaig caure a la trampa comarcal, 

Malitsia la ruta, 

els carrils, la pista, 

on em vaig endinsar, 

si no s´acaba la gasolina, 

aki mauran denterrar. 

- 

La Taberna del Buda 

 

* Tururu, tururu, tururu, iuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ... 

És un local amb mala folla, 

on s'ajunten a la nit per fotre't, 

s'escriuen lleis prohibicions, 

i dicten pagines d'impostos i sancions, 

Turururururur ... 

s'obre la porta, s'encén el focus, 

els xucladors de la premsa ES barallen, 



uns pregunten, uns altres contesten, 

qui pagarà aquest any la factura, 

qui pagarà aquest any la factura !. 

- 

I ara piscina tancada, 

estic cremat de debo, 

la piscina no té solució, 

banyat, posat el tanga, 

per sota va ben plena, 

vine a la riera, 

vine a la riera !. 

- 

Port Esportiu, 

he quedat a Roses, sols soc Rosinc, 

Port Esportiu, 

estius de guiris, hiverns de partir, 

Port Esportiu, 

mirem de lluny no takostis un pel, 

Port Esportiu, 

a pescar de canya i de volantí. 

- 

Cal ser florer, 

regar els capulls del poble, 

no importa on ho tinguin, 

pa que sàpiguen que els trobadat, 



com un bon florer, 

m'ho oloro sense fer servir el nas. 

 

 


