Vicen-T *Menys farina, més llonganissa*

Tornada:
Punys al vent!
Posa menys farina!
Torxes preparades!
Fica més llonganissa!
Aneu traient les armes!
Posa menys farina!
El capitalisme en flames!
Fica més llonganissa!
Entre a sac a l'escena i amb molta més llonganissa, jo no ataque a l'esquena, torne amb
molta menys farina. Joventuts pePPeres, joventuts hitlerianes, que algú m'ho diga perquè
no he trobat elles les set diferències. Heu estat xapant la discoteca? jo la biblioteca i no per
això he anat de crack per la replaceta. Què eres de retweet o marcar com a preferit? Que
trist! M'interessa més el dormir o no acompanyat en el llit amb la meua novia, que els dels
vuitanta, quan la gent aleshores es menejava pareixia que lluitava. Escric sense por als
nazis, sense por a la policia i les NNGG del PP em fan pixar-me de la rissa, uns em diuen
terrorista, altres delinqüent, violent, segueix dient-m'ho no pares, què em poses a cent! "a
ella le gusta la gasolina" i a mi si tinc una estanquera i una foto del rei!
-TornadaNestlé contra Kraft, s'apropa la tercera mundial, salaris astronòmics al futbol i la gent no té
ni per a pa, i si, volem el pa sencer, però hi han que per a molles ni tenen, consellers
mengen bistecs s'enfarlopen, no escuren, la roba no estenen, i sí, menjareu or, però com jo,
també cagueu merda i farà pudor, com la dedocràcia que hi ha establerta, com el
tancament de canal 9 desprès de fer-se justícia, no nai no nai no nai no hi ha diners sinó són
per al València. No em cague en el futbol, sinó amb el seu sistema, millor un partir regional,
que els barraquers de primera. Inca en queda, de treball, per conscienciar a tota la gent, a
Hitler no el tombaren amb casseroles, pancartes i xiulets. Dius que nincano és l'hora?
Esperes a veure't desnonat? Tanca Youporn, llig a Marx, ja són en punt, l'hora ha aplegat.
-TornadaTot açò és com cagar i pixar a la volta, xungo d’aconseguir-ho, així que foc foc foc a la
troika! A Calatrava no tingueren que parir-lo. Fabra cap de fava t’ol la fava, fes la maniobra
de Valsava, tira't un pet a veure si rebentes i ho celebrarem amb cava! I a la família Puig
Oliver, us desitge un càncer, per explotadors! Vigila a aquells en els qui confies, gira't i
veuràs apunyaladors. Porte la memòria de Crevillentins que moriren a Mauthausen o al
camp de concentració d'Albatera i que avui no se’ls recorden!

