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Molletans i molletanes,
estem de Festa Major,
i us presentem uns  versots
llegiu-los amb atenció,
que estan fets de bona fe.

Uns versots irreverents,
són lliures i amb rebel.lia,
i us diran les veritats,
que no expliquen els de dalt,
per no perdre l’alcaldia.

Per nosaltres no patiu,
com que ningú no ens mana,
i a ningú fem la viu-viu,
no ens hi trauran pas la gana.

No volem fer competència
als versots més oficials,
que a la Festa us llegiran.
gent molt ferma i amb talent,
de les colles molletanes.

Cada cop som més la gent
que creiem que arriba l’hora
de repensar un nou model
per la Festa ciutadana.

Començarem pel pregó.
Per què pagar o bé llogar
a una estrella forana,
si ho faria molt millor,
al balcó una molletana ?

Les colles fan el que poden,
i no és poc, amb el que reben,
però si no canvien les tornes
per molta il.lusió que tinguin,
acabaran ben cremades.

I què dieu del programa,
sembla copiat d’altres pobles,
i ens arriben les figures,
quan ja estan ben caducades.

A la nostra Festa major,
li manca un pelet de rauxa,
en comptes d’actes pels joves
hi ha partides de petanca.

És que els socialistes diuen
que ja no hi queden calers,
per gastos al consistori,
però comparat amb d’altres,
aquest és ben irrisori.

Diuen que les finances
de la casa gran fan figa,
ningú ho diria però,
amb el que es gasten, no lliga.

Si no, mireu com s’estiren,
els partits de l’Ajuntament,
dos quilets per barba més,
s’han pujat el sou tots ells,
sense cap penediment.

si han de tocar al carrer,
les gralles i els seus tabals,
que per formar la canalla,
a tocar s’aprèn tocant !
Quan serà el dia que puguin
disposar de bucs d’assaig ?

Vint-i- cinc anys de ràdio
ens ha fet Ràdio Mollet,
ara que alguns se n’obliden
del que ha costat el llegat
de tots els que ho han fet
possible, amb il·lusió i amb treball.
Un quart de segle d’història,
de Mollet i el seu voltant.
Cal potenciar nostra Ràdio,
cal posar-hi més mitjans !

Les coses no pinten bé,
en el terreny industrial,
les empreses ens les tanquen,
les traslladen lluny enllà,
busquen  reduir els  costos,
i ens deixen aquí aturats,
molletans i molletanes,
amb famílies per pujar.

I els polígons industrials,
de la mà de Convergència,
buits d’empreses, plens d’herbes,
en situació d’emergència,
mentre van agonitzant.

Ens han tancat la gossera,
els del Consell Comarcal
dos anys ni tan sols tenia,
i cent milions va costar,
i ara la tanquen per obres,
que ni es creuen, ni faran.
I ara als gossos que abandonen,
sabeu què els hi està passant ?
Ara els donen uns vint dies,
que després els maten ja.
Merda que els gossos no votin,
sinó un altre gall cantaria,
i als polítics responsables
els donarien pel sac.

Aquests versots ja s’acaben,
fins aquí hem arribat,
no és que s’acabi la història
ja seguirà tot rodant.
Ara gaudiu de la Festa,
us agraïm l’atenció,
la Festa és la que tenim,
ja ens ho farem per canviar-la,
amb el suport de tothom.

Que amb nosaltres no podran,
ni cansar-nos, ni callar-nos,
mentre dormin a la palla,
seguirem cardant la llana,
i fent treballet de formiga,
rebels i lliures per sempre,
per la causa molletana.

BONA FESTA MAJOR 2006 !!
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El PP molt murri ell,
ens volia col.locar,
un noi fatxenda amb salari,
de l’arca municipal.

L’experiment de l’Entesa,
ha acabat molt malament,
amb les trampes dels de sempre,
tots criticant ICV.
L’olivera molletana s’ha marcit
per sempre més,
mentre hi hagi palanganes,
no hi ha res que aguanti dret.
Esquerra Republicana s’ha fotut
de cap al pou, van marxar
per fer guardiola
com a grup cobren un sou.
I ara els pobres de l’Anguita
no saben on posaran  l’ou.

Als plens de la Casa gran,
siguin ells o siguin elles,
cada cop hi va menys gent,
i és que són prou avorrits,
per adormir les ovelles.

Els partits tradicionals,
ja estan fent bullir l’olla
per saber si tindran plaça,
pastelegen entre ells,
tots volen sucar poder,
i hi ha guitzes a la colla.

Nosaltres, no hi entrarem pas
en aquesta gris carn d’olla,
ja n’estem tips d’escudella,
I de porc fins a la p......

Ens hi tira més el gust
del treball del dia a dia,
i aquelles petites coses,
per millorar la ciutat,
defensem amb valentia.

El Tripartit ha fet figa,
ja es venia demostrant,
que manin uns o manin altres,

el peatge no ens el treuen,
i aquí hem de seguir pagant.

Que no ens vinguin
amb històries, de tele-Atrac,
de la Caixa, ni de calers
en un banc, que mentre
hi hagi Peatge
malgrat que callin els altres,
aquí seguirem lluitant.

I després de l’espectacle
de l’Estatut retallat,
ja ha quedat ben retratat,
el que diuen i el que fan,
i que quan van a Madrid,
se’ls hi descorda la faixa,
i ràpid s’obliden de tot,
el que havien defensat.

Ja no som una Nació,
amb això ja està tot dit,
d’un preàmbul, una mica,
ni finançament tenim,
seguirem omplint la pica,
i els calers cap a Madrid.

No us preocupeu però,
que al novembre hi ha eleccions,
i tindrem cua a Mollet,
per a fer inauguracions,
per posar primeres pedres,
de l’hospital i altres herbes.
Ja veureu la desfilada
que tindrem a la contrada,
de diputats, conselleres,
totes persones nostrades.

Perquè aquí la Sanitat,
sembla que va marxa enrera,
els telèfons no funcionen,
segueixen les llistes d’espera,
i si demanes visita,
per fer-te mirar la tita,
igual te surt més a compte,
que te la tallin sencera.

al mercat nou i al vell.
Aneu-hi i passeu un dia
de l’estiu ben calentet,
que suar la cansalada
és gratis i no val res.

Si ja dèiem que es preocupen,
que estar gras és  ben dolent.
i està demostrat que els aires
condicionats, on van bé,
són els despatxos, d’alguns,
que no surten mai per res.
Un altre exemple el tenim
al Museu Joan Abelló,
que tanca tots els estius,
faci fred, faci calor.
Precisament quan més gent,
hi entraria de debò.
Mollet ciutat de serveis,
tancada tota a l’agost,
capital de Baix Vallès....
M’ho repeteix, per favor ?

I què dir del bon humor
que gasta l’Ajuntament,
acosteu-vos al Museu,
des de fora, no foteu !
I feu una ullada a la cosa
de l’Aparador ye-ye,
I ja ens direu si enteneu
un rave del que veieu.
Serà que no som prou llestos,
i no entenem ni un borrall,
No seria tot més fàcil,
i ens sortiria de gratis,
obrir-ho a artistes locals?

Les entitats molletanes,
d’arrel més tradicional,
bé se les veuen magres,
quan han de provar assajar.
Unes per manca  de sales,
altres per manca d’espai,
i les seccions musicals,
per manca de bucs d’assaig.
Després no volen que es queixin
els veïns més afectats,

Com la neteja a Mollet,
no funciona com caldria,
ara ens canvien l’empresa
duplicant el que valia,
i a pagar tots a costella,
val que la gent és porca,
i que cal educació,
però on són les papereres,
on els contenidors,
per llençar l’escombraria,
hem de sortir d’excursió ?

Després de tres anys d’estudis
 i de tant de rebombori,
ara diuen que a Correus
ens faran l’ambulatori.
Com tardin tant les receptes
com les cartes a Mollet,
ja podem posar espelmetes
o pregar-hi a Sant Vicenç
que com tinguis mal de ventre,
t’hi cagaràs tot sencer.

No volem ser negatius,
ja sabem que els socialistes
es preocupen de nosaltres,
ens col.loquen atraccions,
per a distreure’ns a dojo.
El Dakar a les Pruneres,
i al carrer Borrell tot rampes,
i tants fanals que enlluernen
amb les finestres tancades.

Com cal ser moderns,
ara ens tallen
a Lourdes,  i a zona centre,
o de Mollet a Gallecs,
els carrers amb pilonetes,
amb un mando d’Star Treck.
I tu vinga a donar voltes,
quin turisme malentès,
I és que a Mollet, sense mando,
ja no ets ningú, ni vals res.

El nostre Alcalde es preocupa
també pel teu sobrepès,
per això que ens munta saunes,
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