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Versos de juny 2021

Ja que comptem amb la via,
el Consell del Bages vol
que el Tren-tram arribi un dia
a Sallent i faci un vol
fins a Súria i rodalia,
a Cardona i a Solsona.
Llavors sí que amb alegria
cantaran els de la zona
aquella cançó d'«El tren
marxa cap a Barcelona
a passar una bella estona»,
que qui no la sap l'aprèn,
o «El tren Pinxo de Manresa
és el més bonic que hi ha
quan avança amb rapidesa
enmig del Bages que és pla...».
Gran projecte, ja ho veieu.
Com que som un país pobre
molt em temo que aquesta obra
serà l'obra de la Seu.
Ja tenim nou president
a la Generalitat
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Una decisió difícil
en què tots s'han retratat.
És en Pere Aragonès,
un polític ben plantat
que parla, tal com pertoca,
amb molta seguretat.
Esperem que tard o d'hora,
millor que sigui aviat,
ens demostri que és el líder
que ens convé per avançar
i per treure Catalunya
de l'actual pedregar.
Els nostres presos polítics
van fer el que havien de fer:
obeir el mandat del poble
per poder obrir un nou sender.
Ens varen posar les urnes
perquè tothom veiés clar
el que vol la majoria
dels que vam anar a votar.
No van fer de cap manera
com diuen un cop d'estat,
sinó un repte pacifista
a la forçada unitat.
Porten tres anys lluny de casa
tot purgant el seu despit
i el Suprem ara protesta
i fins al cel alça el crit
en contra un indult possible
perquè no s'han penedit.
¿I què hi fa si a consciència
ho tornaríem a fer?
Més mal va fer l'a por ellos
quan va començar el merder
i més mal farà la dreta
fent cas de Vox i el PP.
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