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Versos de desembre 2021

Com que som un món de mones
on el que fa Estats Units
de seguida està de moda,
els botiguers eixerits
el Black Friday ens pregonen
per vendre pels descosits
els més vells estocs que els queden
i que ningú els pren dels dits.
«Compreu la roba que es porta,
canvieu de guardapits,
de camisa, de jaqueta
i renoveu els vestits.
Compreu més del que us fa falta
que cal anar ben servits».
Compreu divendres com toca
tal com fan a Estats Units.
Què hi fa si el cap de setmana
aquest sigui Sant Andreu?
Tots els dies per fer caixa,
venen bé, vatua Déu!
Sortiu a estirar les cames,
veniu a aixafar la neu
que tenim a Sant Domènec,
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ni que sigui un temps molt breu
i calgui pagar l'entrada
del fill o net teu o meu.
Aneu a les galeries
i compreu un regalet
per al net o la parella
per als avis o el fillet
Que potser no ho necessita?
Va, no et vulguis fer l'estret
que fins i tot avui dia
et vendran per internet
i veuràs quina alegria
et farà rebre un paquet.
Escura't bé les butxaques,
fes com feia en Patufet
i ves al mercat o al súper
cantant i amb un dineret.
Compreu que s'acosten festes
i hem de fer tots el gurmet
celebrant el nou solstici
i l'any que ve de bracet,
per més que l'humil
pessebre ens recordi un Jesuset
entre Josep i Maria
fotent-se tots tres de fred,
l'emigrant que cerca un sostre
viatjant sense bitllet,
i el pobre que no té un euro
per fer un àpat ben complet.
Que no pari el consumisme
fins que un dia fem un pet!
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