Auca del Foc de Camp
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que vam fer fa uns 50 anys una colla de companys
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1. El jovent alçant un clam
hem dit:«Fem un foc de camp!»

19. De soldat en fa la Fina.
Al cap porta una bacina.

2. En Josep Homs diu així:
«Per llenya penseu en mi.»

20. Quan l'arbre el gos veu venir
no es vol deixar fer el pipí.

3. «Portem-hi coca i bon vi
i tard o d'hora a dormir.»

21. I deixant tot sol el gos
l'arbre se'n va, toca el dos.

4. «I si algú no hi pot anar,
veurem qui l'hi portarà.»

22. Surten dues noies més
i obren els seus papers.

5. El 28 cap al tard
tots hi prenem art i part.

23. Representen una escena
que fa caure el cor de pena.

6. Són les onze, anem pel foc.
«Què hi fa aquí tant de badoc?»

24. Vestida com en Charlot,
una surt fent de xicot.

7. Amb tants ulls, si fossin gats
ja estàvem il·luminats!

25. I com que el noi és bufó
a la fi es fan un petó.

8. Comencem cantant cançons
i preparant els porrons.

26. Ha estat ben representat
i, renoi, que ens ha agradat!

9. És vi dolç del bo i millor,
com el del senyor rector.

27. «Fumeu, amics, fumeu,
que més tard ja ho trobareu.»

10. Els porrons tots van baixant.
L'alegria és desbordant.

28. «Mira que era veritat.
El meu cigar ha petat!»

11. Les noies, les llaminers,
els fan rajar com «mangueres».

29. I el noi, entremaliat,
de riure se'ns ha trencat.

12. I no cal dir que els minyons
fins llepen alguns porrons.

30. En cantem unes cançons
molt més bé que gafarrons.

13. La coca de can Torrents
ens farà forts i valents.

31. En Carolino, oh, la, là!,
corrandes ens vol cantar.

14. El nen Roca i en Vivet
van i ens fan un numeret.

32. Queda un número per fer
però aquest serà el darrer.

15. «Cavalcandi, cavalcandi
els petos van esclatandi.»

33. Figuren tres emissores
totes atabaladores.

16. El galant Toni Marsó
fa el paper de trobador.

34. «Ja no queda gens de vi.
Què, no anem a dormir?»

17. «D'un manicomi és l'escena»,
així ens ho diu una nena.

35. «Com? Ningú no s'ha torrat?
Això un miracle haurà estat.»

18. D'arbre, de gos i soldat
cada una s'ha disfressat.

36. I dient-nos «Bona nit»
ens n'anem tots cap al llit.
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