
I ara ja ens toca glosar
Perquè arriba St Antoni
Que enguany no podrà aguantar
Es balls des nostres dimonis
 
Primer de tot volem dir 
Que ja n’estam ben cansats
Tots anam molt agotats
De tot un any de covid
 
Però si en volem solució
Hem de dur ses mascaretes
També fer-nos ses mans netes
I actuar amb precaució
 
Aixi que es nostre desitj 
És salut i benestar
Sa pandèmia superar
I aviat vore-mos per mig
 
I ara volem resumir
Tots es errors d’aquest any
Ben poc poden presumir
Malament ho han fet enguany

Ja fa temps de sa tempesta
Es Glòria molt va afectar
I pareix que estan de festa
Poc ens volen ajudar
 
Que les baixen, ens han dit
Impostos a ses basures
Però són males mesures
Realment pugen un vint
 
Per no xerrar de turisme
I de platjes destrossades
També n’hi ha d’abandonades
En tenen poc de civisme
 
Avon hi ha n’Oliver
Per sa pandèmia afrontar?
No fa més que improvisar
Just el veim que va i ve
 
I Manacor ha estat sa prova 
Perimetre confinat
Però molt han fracasat
S’aconseguí poca cosa
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Ells han experimentat
I sabien que no serviria
Per aturar sa malaltia
Tenir Manacor tancat
 
I Vivim moments dolents
Que molt ens han fet sofrir
Tb ens hant fet empobrir
I res estan resolent
 
Bars i comerços se carreguen
No les deixen treballar
Lo que han de fer és ajudar
Que ja n’hi ha molts que pleguen
 
I en Sánchez no sabia
Com havia d’actuar
No sabia gestionar
Però ell dobers volia

I per això demanava 
A Manacor 40 milions
Fent es joc des polissons
Per veure mem si colava
 
I per una cosa bona
Que han pensat per Manacor
Vos ho volem dir de cor
I donar s’enhorabona
 
S’idea de jabatega
Una tasca creativa
És bona iniciativa
Sa gent vales descarrega
 
I per aquest any que comença
A n’es Govern les demanam
Ajudes per mem si compensa
Es mal que ara tots passam


