Versots de Botafocs
C A R N AV A L 2021
Bona nit grauers i graueres, forasters i forasteres,
en un dia especial, en l’enterrament del Don Carnal,
els darrers moments de Carnaval, direm el que cal
en honor, record, glòria i testament final
del nostre estimat, capgirat i plorat Don Carnal.
En primer lloc parlarem dels nord-americans,
que d’un gran moniato destarifat s’han lliurat,
gràcies a la decisió de votar a Biden com cal,
amb sentit comú inusual, per una democràcia real.
Per una sanitat pública i amb mesures de seguretat,
davant l'assalt econòmic d’algunes multinacionals
armamentístiques, farmacèutiques o espacials,
que tots patim els efectes de l’Estat Americà!.
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Ja sabeu que no hi ha ni bé ni mal que duri cent anys,
i per això cal gaudir de cada dia ara mateix,
que el demà ja vindrà i a tots calbs ens pillarà!
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
Ara en segon tornarem a parlar del boig clima global,
amb la Filomena i l'Hortènsia com a exemples reals,
que aquí i allà ens han deixat remullats i glaçats,
però també en ple gener amb temperatures estivals.
Malgrat l’opinió d’un famós cantant i altres semblants,
que estem enganyats per creure en els canvis generals,
ens trobem en plena època hivernal menjant gelats,
i en temps estivals patint més fred que un ós polar.

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Els canvis són habituals dintre d’aquest món terrenal,
així que s’ haurà de reduir, reutilitzar i reciclar,
sense imitar a l’estruç, si volem evitar un pet final.
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
En tercer lloc és imprescindible parlar del futur anticipat,
per estar ja molts currants a casa tancats teletreballant,
potser sols quatre dies, però de vint-i-quatre hores laborals,
i així amb molta salut treballarem i farem el lleure setmanal.
No caldrà que estiguen oberts ni els bars ni els restaurants,
doncs fan millor funció per a la salut pública tancats i
barrats,
ni que la situació sanitària pandèmica actual ja hagi passat.
No caldrà tancar cap empresa que la salut es fa treballant!
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Es suprimiran evidentment les nostres festes fundacionals,
els centres educatius de la ciutat també estaran tancats,
per a celebrar-la alegrement i fer colla a la casa familiar.

Els Dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
Botafocs volem compartir la nostra sorpresa infernal,
ara que tothom ha de portar sempre una mascareta com cal,
que s’ha decidit no celebrar el destarifat i estimat Carnaval,
enlloc de fer-lo tot l’any i oblidar l’any dos mil vint
quaresmal.
Amb l’ús de les mascaretes facials per tot el personal,
per aconseguir un any festiu per a les despeses familiars,
serà imprescindible rebaixar el vint-i-u de l’IVA aplicat,
i amb l’arribada dels pressuposts europeus la festa serà
total!
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
I si no en tenim prou de cargols per a tot el llarg any
amb els estalvis de les festes fundacionals i del Carnaval
es dispararà un castell per allunyar tots els mals de cap!
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
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I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.

Les relacions personals seran potser virtuals,
o bé es tindran al carrer per a practicar el caminar,
o potser caldrà matricular-se per a seguir estudiant,
ja que els centres educatius no es poden tancar.

Ara parlarem de les contradictòries mesures de seguretat,
a Castelló, de la Generalitat i de les autoritats municipals,
que fan funcionar amb normalitat un Museu i el Principal,
però que estigui tancat el Museu Etnològic i el Raval.

S’afavorirà la formació continua en la nostra societat
per a tota la població, per a gaudir de les novetats,
però en especial la dels polítics, pels seus disbarats,
reflex de la seua limitació de formació conceptual.

La Cultura és segura, diuen, però per a morir-se de fam,
ja que són molts grans les dificultats per a tirar endavant,
amb restriccions horàries, de mobilitat i els teatres tancats,
Músics i cantants sols punyetes han pogut practicar!

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Els integrants de la nostra societat més assenyats faran
sessions formatives de sentit comú general,
potenciaran el bon humor i les rialles per tot l’any.

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Sols els sanitaris han treballat de valent i com cal,
malgrat les polítiques de retallades que s’han aplicat,
i gràcies a ells molts han pogut reviure i seguir avant!

Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.

En sisè lloc afirmem els banyuts que estem xerrant
que tot allò que diem, el que no és mentida és veritat,
i com tot se val, se’n riurem de tot el parlat...
fins i tot del nostre estimat grauer Don Carnal.
Des de fa trenta anys moltes coses han canviat:
els dies carnavalescs de cinc a cap han passat,
com els pressuposts per a les festes infernals.
El Carnaval és cada any més formal i normal.
Però no patiu, no, cosins, que la Quaresma ...
tot ho arreglarà, o no, sinó avui... demà!.
Fins que algun Ajuntament tingui una idea genial:
suprimir els dies quaresmals i tot l’any sigui Carnaval
La vida serà una festa de disfresses bestial.
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A la nostra web
www.botafocs.org
més informació.
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I si a alguna persona o entitat hem molestat
pel que hem comentat o hem afirmat,
sols cal recordar que per Carnaval tot val,
i a la vella Quaresma es pot reclamar!.
Per a finalitzar aquesta xerrameca
volem proclamar sense engany,
fins i tot en el seu funeral,
fins i tot enterrant la sardina,
que per a tots nosaltres Botafocs infernals,
ara que ja celebrem els trenta anys
...que tot l’any és Carnaval!!!.
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