
POLÍTICA
1
Fum i fum! Diu sant antoni
Ho celebrarem cantant
lo des TIL ja és histori'
i prest ho serà en Bauzán
2
El dimoni treu sa fel
feina en té un caramull
amb tant de polític corrupte
l'infern passarà per ull!
3
Tenc nostàlgia de na Camps
quan xerrava de Sa Moma
sort que no li va pegar
Per rallar-nos de Mahoma
4
Quan na Camps encara hi era
sa vida era molt millor
des que mana na Riera
mos ha pegat sa mollor.
5
Antany a sa Marxa Verda
vàrem ser un caramull
vos deman que obriu ets ulls
Que sa LOMCE ve amb sa verga.
6
Sant Antoni fa camí
i el dimoni té plorera
s'ha perdut manant es TIL
I ara no pot sortir
Ni per boscs, camps ni Rieras
7
Sant Antoni és interí
i el dimoni és assessor
José Ramón, vine aquí
vos daré cops de bastó
8
S'ensenyança en català 
els pareix una indecència
ni a Ramon Llull ni a sa ciència
ells no volen escoltar
9
No en teniu coneixement?
Sabeu es darrer bramul?
Omplir es nostro Govern
D'ases, truges i un mul

SA FESTA DE SANT ANTONI
10
Per torrar teniu es kit
esgrelles, xulla i llom
Sobrassada i botifarró
I un bon pinxo de pa o TIL
11
Han pervertit ses torrades
fins i tot torren seitan
tofu i coses germinades
quina panxada de fam

12
Sant Antoni està de moda
però aquí no anam de timos
avui no són ses disfresses
no compreu banyes als Xinos
13
Ai Felip que n'ets de magre
com sempre tu i jo tot sols
glosarem a sant Antoni
mos servirà de consol
14
No les mir amb tant bons ulls
mal se'ls endugui el dimoni!
per venerar a sant Antoni
han de fer un poc més de trull!

ACABAMENT
15
Vos voldria glossar més
però no me vull passar
aquesta escola tanca prest
ja glosarem pes Whatsapp
16
Jo voldria glosar més
però es micro he de tornar
una mestra ja me mira
tenc por no em faci agranar.
17
Tenc un parell de glosses més
i encara tenc saliva
però són les 17h i ja sent
sa frisor cooperativa!


