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Una vegada hi havia un rei, ai pobre rei!

Que tenia tot el seu poble ben preocupat
Ple de por, de neguit, desarmat...

                                                       

Tot per culpa d'un Drac,
mal geniüt, perillós i malcarat.

                                                          

Va arribar un moment

en què tots van dir PROU! 

Aquesta bèstia l'hem d'aturar, s'ha d'acabar.
Prou de por, de neguit, de malsons... 

                                                         

El poble s'aixeca, i demana un salvador!

Potser al Google hi haurà quelcom...

El rei troba un anunci: “Cavallers i Salvadors”

Truca al mòbil i li diuen: us enviem al millor i ràpid

És Sant Jordi, el Salvador,       

la seva feina, depèn del contestador,    

mata Dracs a cops de taló                

els temps han canviat,
i Sant Jordi s'ha modernitzat.

                                                    
Al cap de poc d'haver trucat, arriba aviat!
ve sobre rodes molt ben calçat,
i el cavall? On ha anat? Què n'has fet? Ai pobret!!!
la moto és millor, corre més, menja menys, mola més!!! 

La princesa la té el Drac diu espantat
el pobre rei vol tornar a abraçar la seva flor,
està trist, espantat, atemorit!!!

Sant Jordi es prepara i calma al bon rei,
a aquest Drac li arrencaré la pell!!!
engega la Harley i corrents com un coet,
ja té l'arma per salvar la princesa ha de trobar, som-hi...

És Sant Jordi, el Salvador,
la seva feina, depèn del contestador,
mata Dracs a cops de taló 

És Sant Jordi, el Salvador,
la seva feina, depèn del contestador,
mata Dracs a cops de taló
els temps han canviat, i Sant Jordi s'ha modernitzat

Drac tens dues opcions, marxa o fes caca als pantalons 

És Sant Jordi, el Salvador,
la seva feina, depèn del contestador,
mata Dracs a cops de taló
els temps han canviat, i Sant Jordi s'ha modernitzat 

És Sant Jordi, el Salvador, paga-m'ho amb tarja o amb taló
És Sant Jordi, el Salvador,
El més barat però el més bo.

Versió del tema Billie Jean's de Michael Jackson
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