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Versos de maig
PER LO GAITER DE CALDERS
Goig de Sant Jordi 2018

Puix som el corcó d'Espanya
i cal posar fi al sarau,
1. Vós que sou el nostre guia
bé sabeu, oh sant patró,
que no pot ser una utopia
voler lliure la nació
de qui ens oprimeix i escanya
i ens tracta com a un esclau.
2. Des de l'1 d'Octubre amb ara
el drac ens ha fet molt mal.
Ens varen partir la cara;
mai més res no serà igual.
El qui al front no du una banya
a la cuixa porta un trau.
3. Catalunya ha tocat sostre,
ens diuen els tribunals
mentre tracten la gent nostra
com si fóssim criminals
i per més que som de plànyer
se'ns reté tancats amb clau.
4. Aquí no hi ha democràcia
i difícilment n'hi haurà
si els que escollim amb audàcia
no ens els deixen governar.
Si qui no suma és qui hi guanya,
http://www.elpou.cat/noticia/3114/versos/maig
Pàgina 1 de 2

no direm que això és un frau?
"Sant Jordi, mateu l'aranya..."
5. Tal com vós feu amb la llança,
contra els més busca-raons
en Puigdemont prou que llança
sàvies argumentacions
per Europa i Alemanya.
que provoquen cert rau-rau.
6. Mitja Europa s'esparvera,
l'altra se'ns fa el desentès
mentre el drac fet una fera
ens destrossa com si res.
Som com l'ou i la castanya;
som com el guarà i el brau.
7. Si bloquegem autopistes
i parem els camions,
diuen que som terroristes
i ens apliquen mil sancions,
els seus jutges sense entranya
mentre el rei es fa el babau.
8. Vós, que sou valent i noble
i sou tot un cavaller,
escolteu el prec del poble
que fent pinya quan convé
omple la plaça d'Espanya
exigint justícia i pau.
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