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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 de la Terra volem especialment parlar
que el nostre únic i estimat planeta ben encès està,
pels molts volcans existents que es van despertant,
que provoquen molts danys personals i naturals.
Els habitants de l’illa de la Palma estan bocabadats
de la gran quantitat de lava i cendra que va tirant
aquell volcà que estava adormit, i ara s’ha espavilat,
que moltes carreteres, cases i camps ja ha sepultat.
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Els habitants han rebut d’arreu molta solidaritat,
però caldrà garantir la reconstrucció el més aviat
i així aconseguir que les seues rialles siguen grans.
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
En segon lloc, amb la cara tapada per la mascareta,
volem dir que la pandèmia del COVID no ha acabat,
i sort que que la gran majoria de la gent s’ha vacunat,
i així la situació sanitària poc a poc va millorant.
Però estaria encara millor invertir milions en sanitat,
en la sanitat pública, que és per a tothom, universal,
senyal d’una societat moderna i democràtica com cal,
que cuida amb diners estatals, a tots els ciutadans.

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Amb l’experiència obligada que ja s’està guanyant
s’evitaran concentracions humanes de pocs assenyats
que sense aplicar el sentit comú volen navegar.

Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
En tercer lloc parlarem de l’actual situació mundial,
que allà per Ucraïna una grossa s’està preparant,
confrontant els interessos dels russos i els americans,
i al bell mig de tot el merder, els europeus i ucranians.

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
S’ha anunciat amb temps que «Escala Castelló» es celebrarà
sense tenir en consideració la situació sanitària general
i per això és un misteri saber que tenen al cap les autoritats
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.

Que totes les guerres a tota la població els hi van fatal,
igual que als soldats de tropa, però no als seus generals.
Que els polítics de torn siguin llestos i que ho deixen anar,
que tots els problemes plantejats tenen solució al despatx.

D’allà molt lluny grapats de persones fugen de la fam,
de la guerra, de la misèria i de polítiques dictatorials,
que amb embarcacions precàries es fan a la gran mar,
sense saber si podran gaudir del sol del dia de demà.

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Pitjor serà que economistes vulguin ficar-se i parlar,
dels guanys que es derivaran del conflicte general.
Si és així, els ciutadans dintre d’un pou els tirarem de cap!

Tràfics de persones humanes, és un tràfic comercial,
vergonya gegant, però lliure la circulació del capital.
Tots som immigrants, tots volem un futur més clar,
fins i tot el de soca, que també van venir d’allà dalt.

Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
Ara parlem de la nostra més propera realitat nacional,
ja que el renovat govern central sols una mica s’ha mullat,
en el tracte dels bancs al jubilats i la reforma laboral,
sospitosa de estar pactada i conforme amb la patronal.
Els jubilats tindran una pujada salarial de l’ IPC com cal
i també alguns aturats podran més seguit tornar a treballar
amb la garantia real d’un sou de mil euros com a jornal,
però cal evitat la inflació dels preus, que està amenaçant.
Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.

Alguns polítics fantasmes fan por i volen tornar al passat,
per a defensar idearis de molts rancis privilegiats,
però la majoria del poble ja sap a qui han de votar!
Els Dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
Ara volem informar d’una nova realitat que està passant,
a Castelló de la Plana, la nostra estimada ciutat,
que es vol convertir de la Quaresma la seua capital,
ja que ni sant Antoni i ni Carnaval ha volgut celebrar.
No es pot afirmar que per la suspensió el COVID hagi estat,
la causa real, ja que això no ha sigut una mesura general,
més encara quan serà descafeïnada la festa fundacional,
quan en altres localitats totes les festes s’han celebrat igual.

Però no patiu no, grauers, que la Quaresma
tot ho aconseguirà, sinó avui demà.
Farem pujar a un avió als sabuts polítics imperials,
i amb un míssil despistat el problema s’haurà acabat!,
perquè els polítics implicats sols es miren el seu nas.

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 més de vint anys moltes coses han minvat:
els dies carnavalescs de cinc a cap han passat,
com els pressuposts pel Carnaval i el Soterrar final.
I així Carnaval aquest any no s’ha programat com cal.
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 llarga festa de disfresses genial.
Els dimonis Botafocs som els que fem més enrenou,
I com que en Carnaval tot val, parlarem d’allò que cal.
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 enterrant la sardina,
que per a tots nosaltres Botafocs infernals,
ara que ja celebrem els trenta anys
...que tot l’any és Carnaval!!!.
Però...com és necessari seguir com cal la tradició,
respectant el dol, el dolor i el protocol,
cal dir ja... sense més comiats ni dilació...
...que comenci la processó!!!.
Es pot reproduir per qualsevol mitjà sense permís.
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...
On també podeu dir
que vodeu participar
en les activitats de
Botafocs !!!!
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A la nostra web
www.botafocs.org
més informació.
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