Vicen-T *Cauran*

Puta Espanya, m’has sentit bé, ok? Vine, apropa't que també em cague amb el Rei i amb el
sistema capitalista terrorista implantat, amb qualsevol feixista del carrer o al poder votat.
Per un país lliure és pel que els valencians lluitem, on el socialisme brille entre tota la gent.
Els de a peu no tenim por, l’oligarquia és la que està cagat, som majoria, la rebel·lia d'un
poble unit per la llibertat. O és què no m'entens? ¿Te lo digo en castellano? El Estado
Español te roba mientras tú te comes un ano, ¡oh si! ¿Esa te ha gustado no? Te encanta que
te den y quedarte parado. Las multinacionales se forran, los gobiernos te follan, la policía se
desahoga ¿Y tú no te quejas? ¡Que te jodan! Vivim en una puta dictadura encoberta, no
tens paraula ni cap dret, així que desperta! Que no et domine la por i et guie la il·lusió de
poder viure lliure en un país molt millor. Desbancarem als alcaldes neonazis dels pobles,
cremaren banderes amb esvàstiques i gaviotes, derrumbarem monuments del règim
dictatorial, alçarem altres pels que moriren a l’Escorial. Republicans valencians germanes
vingueu a mi, ací no oferirem glories a Espanya, ací la partim. Per a ofrenar a Madrid,
merdes ben grans tenim, des d’aeroports i circuits a ciutats, ports i pirulis. També tenim un
grapat de auténticos valencianos, falleres, belleses i un fum de marranos. Tu país de
pandereta aquí no nos apaña, vives en una gran mierda llamada España. ¿Intento de
españolización? ¡Os daremos caña! Anem forts amb cassalla contra Espanya.
Vicen-T posa veu als sin veu de a peu, aquell que pinta estelades per tot arreu i si, jo sóc del
sud, mai millor dit, agafe paraules, les abrace i lis faig l’amor al llit. El capitalisme mos
devora, merca roba a la dona, merca-xina es forra, la solidaritat de McDonald’s. Que si, que
sóc un perroflauta i un antisistema, imbècil! No saps com funciona el món i eres una
marioneta. Aquells que votaren eixe diumenge als del PP, ara estan menjant-se la pròpia
merda que els ve. Si els valencians foren negres votarien al Ku Klux Klan, però com alguns
són imbecils votaren al Camps. I si, ara, ara vós queixeu, no? Fills de putes! Si quan la gent
es manifestava tu estaves de putes. La Kale Borroka tindria que vindre per ací, per a penjar
dels ous a l’alcalde en el pirulí. Tots els blaveros i fatxes junts a la foguera, acabar amb
Paquito Camps, qui poguera. Canal 9 també serviria per a fer brases junt Terra Mítica i les
seues espases. Passa per la plaça de maig qualsevol dia tres i pregunta pel responsable
d'aquell accident. Sorprés? Ací no perdonem, no oblidem, antifeixista per sempre, va per tu
Guillem! Va pels que moriren el vint-i-cinc d'abril, va per aquells que moriren a la Guerra
Civil. A l'estat Espanyol des del 39 governen putes amb distint color de tanga, mateixa casa i
luxes. Estàs orgullós de ser Espanyol Espanyol? Colón va ser un assassí i no un descobridor.
Estàs orgullós de ser Espanyol, Espanyol? A què no tens collons d'anar a Perú i dir això?

