
Holmes i Esbudellador 
 
Holmes toca el violí 
Assegut en una butaca 
Watson espera amb delit 
Notícies de Lestrade ensangonades 
 
Els carrers de Londres s’han tenyit 
D’una sang vermella i desagradable 
Jack l’Esbudellador ha sortit 
En una nit fosca i embruixada 
 
Ningú sembla capaç d’aturar l’assassí 
Qui s’emporta prostitutes i mares 
Scotland Yard no ha decidit 
Com es pot aturar aquesta plaga 
 
La senyora Hudson ja s’ha vestit 
I ha sortit a buscar premsa esperitada 
Només Holmes pot aturar l’assassí 
Amb en Watson a la rereguarda 
 
Set prostitutes han sucumbit 
A mans d’un monstre mutilades 
Més de 100 sospitosos assenyalats amb el dit 
I només un n’és el culpable 
 
El príncep Albert No ha defugit 
Els interrogatoris a trenc d’alba 
La sífilis l’ha reduït 
A un sospitós a l’alçada 
 
Walter Sickert no s’ha escapolit 
De ser l’objectiu de totes les mirades 
Els quadres amb escenes de crims 
L’han assenyalat com a possible culpable 
 
Lewis Carrol també ha escrit 
Unes rondalles molt pertorbades 
L’obsessió per una jove infantil 
No li deixava cap coartada 
 
Però Aaron Kosminksi ha estat l’escollit 
Per ser el portador de la daga 
Un barber d’un barri humil 
Havia estat causant de la sagnada 
 
Holmes no va trigar gaire a descobrir 
Que Kosminski havia enviat tot de cartes 
“Des de l’infern” havia escrit 
Amb una cal·ligrafia molt acurada 
 



Els veïns de Whitechapel podien dormir 
Amb una tranquil·litat mesurada 
Només els quedava el neguit 
De poder obtenir una setmanada 
 
Holmes i Watson tornaven a sortir 
Protagonistes a totes les portades 
Scotland Yard havia de tornar a agrair 
Al gran detectiu la croada 
 
Ni Moriarty havia pogut predir 
Que l’Esbudellador li passaria la mà per la cara 
Dos malfactors amb mal per infligir 
No hi tenen cabuda en aquestes contrades 
 
I com és que sé tot això us deveu dir 
Amb una cella mig arquejada 
Doncs no em subestimeu, amics 
Jo soc Irene Adler! 
 
 


