Presentació
Bones tardes nins i nines
hem tornat fer unes gloses
per contar-vos 4 coses
de llorencins i llorencines.
No tenim cap document
voltros mos veis s'intenció
perquè sa nostra il.lusió
és que això vagi en augment.
Intentam escriure un poc
de lo que és més ocurrent
ja se sap que hi haurà gent
que rebrà per qualque lloc.
Esperem que els vagi bé
ho hem fet sense malici'
si volen tenir justici'
facin gloses l'any que vé.
Cada any creix aquesta festa
que brindam a Sant Antoni
amb una gent com aquesta
no ens farà por cap dimoni.
Ara 'nam a començar
lo que s'argument mos diu
del gener de l'any passat
al Nadal que encara és viu.

Festes
Quina gran desil.lusió
vaig tenir aquest Nadal
quan vaig saber que els d'Econar
havien tirat la decoració.
I aquells pobres al.lotets
si que anaven emprenyats
els haurien d'haver pagat
el taller del mercadet.
Dia 17 farà un any
que Sant Antoni plorava
quan va veure aquell bergant
que del carro rodolava.
No era ocell ni avió
que queia enmig de la gent
era el seu recaptador
per sort torna estar content.
En Nofre Neula caigué
teniu-ho ben present
quan va caure es bassiner
rebentà tot es fonament.

Esports i associacions
Vet aquí ara un glosat
que ens han fet arribar
sa banda ho ha volgut provar
i molt s'han esforçat.
“40 anys ara deu fer
que la banda de música començà
l'amo en Solaies els motivà
a sonar cap a nes carrer.
Sense res per a sonar
i sa banda encaminaren
perquè els instruments compraren
a uns que ho havien deixat anar.
Molt aviat la banda ha prosperat
la seva música n'és una mostra
han estudiat, tocat i desfilat,
les festes ens han alegrat,
i és un orgull sentir la nostra.
L'amo en Biel Muntanyer...
és un músic molt estimat
al assatjos sempre el primer
amb el fariscorn ell mai fa tard.”
Dos-cents anys amb president
presidenta, tenim ara
jo crec que amb aquest ambient
farem campions d'Espanya.
Pensau que s'entrenador
quan va veure el panorama
digué: “No feim campió”
si no duim qualque fitxatge.
Ala idò, ja n'hem fet un
ha vengut en Mayordomo
míster i fill ens han fuit
ja podeu canviar es cromo!

Si pegam pes Moleter
una cosa m'han d'explicar
cosa té el Cardassar
que sense anar es darrer...
i l'any passat anà a lligueta...
es mister se'n fa sa punyeta
cosa hi ha que no va bé.
Per mirar de salvar-ho
a “s'equipo” espatllat
en Mayordomo l'ha agafat
jugadors ajudau-lo!
Sa gimnasta Noemí
és medalla assegurada
la volem veure seleccionada
i per Europa competir.
Ja són 7 o 8 anys seguits
que dus sortint a s'argument
pels teus èxits aconseguits
per na Noemi un aplaudiment!!!
Zzzzzzz, i qui és què ha passat?
pes cotrell m'ha fet ventet
de sa puta velocitat
que corre en Toni Ditet.
Quaranta-un anys de vida
però ja se li ha acabat
molta tasca i molt polida
informant tots aquests anys.
El món roda i canvia
despedim el Flor de Card
i segueix amb alegria
la moderna “Card punt cat”.

A Sant Llorenç tenim coral
ells saps que canten de bé
na Montserrat Caballé
ara vol entrar a corral.
Des d'aquí s'enorabona
als membres de sa coral
conten i no fan cap gall
i tenen directora nova.
Un poc de tot
Saber llengües va molt bé
“hasta” per fer de pagès
si voleu aprendre anglès
anau al carrioner
“Porto Bello” tenc entès
ensenya al carrer Soler.
Si voleu aprendre anglès
en “n'Ailin” o es Porto Bello
entre ells dos fan un bon “duelo”
imaginau si fossin tres.
Si sa madona comanda
s'home és el que obeeix
quan sa parenta el reclama
escopetat cap allà parteix.
“Carinyo vine a cercar
els fillets que s'han adormit”
s'home pega bot del llit
i a l'església se n'anà.
“Mira si he estat present
he vengut amb un patín
l'església plena de gent
i jo amb pijama i batín”.
A l'església una gentada
aquell home en “batín”
va agafar els seus 2 nins
i tothom boca badada.

Heu vist ses fotos antigues?
Ho du en Rafel Duran
n'hi ha que són divertides
i d'altres que no ho són tant.
Això és digne d'alabances
poder veure avantpassats
fent bodes, festes, matances,
sa neu, monges i soldats,
trobareu moltes coses més
si clicau damunt s'enllaç.
N'hi ha dos que aquesta anyada
els hi duran un nou “retoño”
se veu que el passat “otoño”
qualque cosa han enfonyada.
Llinàs cap a Manacor
Biel és carrioner
vos duran un bon tresor
segur que això vos anirà bé.
Ni en es meu millor pensament
que es tambor donés per tant!!!
un BMW mentrestant
a sa Cofradia des Pas Vivent.
Hi havia un taller
baixant el carrer Femenies
hi cosien moltes camies
i ara viuen des lloguer.
Si vols venir ja vendràs
això en va dir “la Roca”
i la gent va “como loca”
per anar a n'aquest gimnàs.
Si casar-vos ara vos fa gana
anau a veure na Tanjona
que Ses Voltes engalana
és sa madona hi ho gestiona.

Actes en podem fer mil
hem trobat sa solució
gent amb molta devoció
ja hi ha protecció civil.
Es caPOLL i ben agafat
es de sa tassa calenta
ell ara ja té parenta
i està ben enamorat.
És més difícil que una “rumba”
saber manejar ses dones
i na Victori en 2 hores
els fa ballar a “Zumba”.
En dues hores de sembrar
més de 150 pins
és el que feren els nins
per devers es Coll d'Artà.
Aquest estiu passat
m'han parlat de dues noces
hi passaren coses grosses
que mai m'hagués pensat.
Es Minero ja és casat
i quan ho volguérem celebrar
abans de començar a sopar
sa cervessa s'havia acabat!
A nes Penço també li han duit
s'animeta ja és casada
merda de porc com a putada
i sa dona no li ha fuit!

Família i Sobreposat
i tots el que el coneixem
que en Tolo és bon home creim
de sobres s’ha demostrat.
Tot es poble s’ha volcat
pels del Carde “si señor”
i els que s’han portat millor
han estat els seus companys!

La sala i Govern
Es camp nou ja està acabat
i fa mal aixamplar-lo
demanam sa dimissió
de qui l'hagi disenyat!
Directius espabilau
i posau un poc d'esment
parlau amb s'ajuntament
a veure si ho arreglau.
A una part hi ha el govern
a s'altra l'oposició.
Així passa a poble extern
aquí resulta que no!
Quan se volen canviar
i no ho fan per guanyar més,
se posen a governar
tot funciona a “s'enrevés”.
Ai dolor de mis Dolores!!!
tenc sa butxaca foradada
això si que són amores
a s'ajuntament l'han contractada.
Mestres, metges, infermeres
no aturen de fer renou
funcionaris de carrera
no són bons ni per fer brou!

Per dos o tres costipats
i quatre talls que hi ha a urgències
no fa falta ser un set ciències
per compondre sanitat.
Infermeres: la meitat
i pels metges, un canari
que per curar aquest ramat
basta bé amb so potecari.
Amb un mestre a cada escola
tocaria bastar bé
si s’educació no és bona
costaria pocs doblers.
Sa resta de funcionaris
haurien de perdre es sou
que mos han costat un ou
més de trenta calendaris.
Si aquesta és sa solució
i no ho són ses escopetes...
polítics ja feis coió
me’n vaig a fer ses moletes.
Hem estat molts anys tranquils
pels doblers des nostro poble
els” e” duia a bon camí
una persona molt noble.
Aina mos has servit bé
comença el divertiment
esperem que la que ara ve
sigui igual de competent.

Fins ara és sa tradició
que el dimoni era es dolent
però ara sa corrupció
i altres mals del Parlament
han fet que enguany lo pitjor
hagi estat ES PRESIDENT!!!
Sant Antoni espavilau
sa feina s’acaramulla
es rosari el baratau
per una eina més feixuga
que deixi qualque cop blau
per compondre aquesta xusma
Si l'any que ve voleu tornar
a escoltar el nostre argument
alertau a nen Bauzá
que ha perdut s'enteniment.
I si qualcú no l'atura
a es nostre president
firmarà s'acabament
de tradicions i de cultura!!!
Convidada per l'any que vé
Mos hem deixat qualque cosa
suposam que ho haureu vist
però si inventau cap glosa
d'aquest any que passarem
escriviu-la a un paper
que l'any que la llegirem.
Si voleu continuar amb sa festa
i adorar a sa bacina
fareu una molt bona gesta
si en sortir hi posau propina

Ara ja hem acabat
i una cosa demanam
cridau visca Sant Antoni
de Viana anomenat
Visca Sant Antoni!!!!!

