
Gent de Gràcia i gent d'arreu, que pel barri aneu
passant, tan se val d'allà on vingueu, haureu de
complir aquest ban.
A mitjans del mes d'agost, des del quinze al vint-i-u, hi
haurà balls, ni un ni dos, més de trenta, i són per a tu.

Hi haurà focs i lluminàries, hi haurà música als
carrers, i confetti a les sandàlies, i fogots i mullader!

Que l'estiu sempre convida, a veïns i forasters, a sortir
amb gent exerida, gent de nit o matiners.

Tu festeja i vés de gresca, i no emprenyis a ningú, que
la festa és la conquesta, de molts més abans que tu.

Mira bé, contempla, admira, fantasies de paper, que
són feina de molts dies, de la gent del meu carrer

Vés a casa a quarts de tres, i reposa ben bé al catre,
que el divendres i el dissabte, podràs jaure a quarts de
quatre!

Si t'apreta la pixera, o la panxa se t'aprima, no ho facis
a la vorera, utilitza la cabina!

Si tens set i beus a morro, para compte a reciclar, i si
beus en got de plàstic, te'l guardes per l'endemà.

Si tens bar i poses barra, no la treguis del llindar, tot
aquell qui va de farra, al lavabo podrà entrar.

Si vas guapa o pinxo un dia, tu vigila si ets a prop, de
Llucifer i sa companyia, perquè els diables boten foc!

Samarreta i falda ampla, roba fresca i de cotó, la
sabata ben tancada, i un barret gran i rodó.

Una cara riallera, un cor ample i ple de foc, unes
cames balladores, que anem de festa major!

Que enfilem torres enlaire, que en fem dia de la nit,
que ja es pot sentir la flaire, de la traca des del llit.

Ens llevem a cops de gralla, esmorzem coca
ensucrada, i sopem amb la canalla, del replà a la
cantonada.

Au!, anem que ja desperta, la geganta, i ve ballant.
Porta un vano per ventar-se, per ventar-se amb el
gegant.

Apa, som-hi que ja és hora, que no hi ha festa més
gran, que és del poble, que és senyora, i per tot es va
escampant!

El guarnit és fet a casa, l'anxeneta és mon nebot, la
diablessa morenassa és el noi que em roba el cor!

Via fora! a la conquesta que avui canviarem el món,
fem-ho bé i anem de festa que en aquesta hi cap
tothom!
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