
Ara ja ha arribat s'hora
De començar a glosar
Que molt volem expressar
Per treure es govern defora

No sabem com començar 
que vaja legislatura
No han fet res més que gastar
I coleccionar basura

Si feim visió en es passat
Quan pandèmia patíem
Manacor va estar tancat
I altres pobles se movien

Però què n’hem d’esperar
D’un govern que no s’entén
Es que a noltros mos encén
No es poden ni soportar

Sa senyora socialista
D’es de Més s’ha divorciat
No han fet res de lo pactat
Han tengut molt poca vista

No els importa Manacor
Ni tampoc es seus veïnats
Prioritat per vianants?
O molts comerços tancats??

Si s’ha de peatonitzar
Ens pareix idea bona
Però abans s’ha d’estudiar
Perquè surtin bé ses coses

Ara vendran eleccions
I noltros governarem
Ajudant es peatons
I amb bones condicions

Sa zpr ha estat
Des principi un bon fracàs
Perquè gens ha ajudat
Podem dir que és un atràs

I què ne deis de ses obres
Tenim mig poble alçat
Embossos i colque esclat
I una mica més pobres

Primer les convé asfaltar
es carrers van plens de clots
I si xerram de pressuposts
No veim moment d’acabar

Una altra cosa estranya
Que s’hauria d’aclarir
Cada mes són 4 mil
Per sa piscina tancada

Amb sos portenyos pensam
Han tengut molta paciència
Ha aumentat sa delinqüència
I rates pes clavegueram
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Quan nosaltres governem
No hi haurà preocupacions
Tampoc més inundacions
Tot segur ho millorarem

Es punt verd les han llevat
Però han de reciclar
I Just fan dificultar
Amb molts de carrers tancats

Ens dóna sa sensació
Que estam a una dictadura
Durant sa legislatura
Hi ha hagut molta prohibició

Sa dreta aquí es persegueix
Perquè es batle s’hi dedica
I també molt la critica
I, francament, no ho mereix

 

S’ha de pensar en sa gent
Tan per uns com per uns altres
I ser un poc més tolerant
Pes que pensam diferent

Volem que vos quedi clar
Que es impostos baixarem
S’economia pujarem
Per qui vulgui treballar

Com a bona reflexió
Volem canvi de govern
Un equip bo i altern
Que ara està a s’oposició

A tots volem desitjar
Viure un bon  Sant Antoni
Per poder-ho celebrar
Juntament amb el dimoni!

 
 

SES GLOSES
de


