Benvinguda
Bones tardes nins i nines
hem tornat fer unes gloses
per contarvos 4 coses
de llorencins i llorencines.
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.
Lo mínim que un pot fer
quan li fan una diligènci
perquè sa cosa vagi bé
és obrar en conseqüènci.
I això és lo que farem
a s'argument d'aquest any passat
noltros mos hem esmerat
meam si ens ensortirem.
Segur que qualcú rebrà
que no s'ho espera ni s'ho esperava
per sa porta ella tranquil.la entrava
segur que no s'enfadarà

Record
De desgràcies tenim present
hem perdut gent estimada
per noltros una putada
i més per sa seva gent.
Sempre feien bon ambient
mai les has vist res dolent
una mà sempre han donada
com veis ho dic en present.
Gent que mai serà olvidada
perquè és lo que ja sent
gent que mai se n’ha anada
en d’ells malalt de potada
mitja història correguent.
Cada pic que correm jo sent
vora jo la seva potada
per això si ell mos sent
vull que sempre tengui dins ment
que seu a la nostra rotlada.

Esports
Aquest estiu la selecció
al bars una bona oferta
un tenia sa terrassa oberta
i a defora el televisor.
I s’altre que ho estava veient
ofertava cervesseta
l’oferia ben fresqueta
per atreure qualque client.

Els malalts són extraordinaris
i sempre volen ajudar
a Alcudia varen recaptar
1000 euros solidaris.
Al duatló Neu Torrada
molts d’atletes pel carrer
i el veurem el mes que ve
sa cosa està preparada.
Un estava nerviós
i no va poder partir
s’hagués “xecat” més dematí
per evitar tot s’embós.
Perquè volem un poble viu
ses de peu o en bicicleta
facem unes mamballetes

de ses curses de s’estiu.

A Pequín un llorencí
hi ha anat a fer carrera
En Toni Lluís Servera
omplirà el seu bací.

Es pàdel li diuen peixera
però té un èxit desbordant
i de gent que hi veig jugant
a jo ja m’ha pegat juguera.

La Roca a n’es seu gimnàs
té un alumne avantajat
en Muvi s’hi ha apuntat
voldria no es cansàs.
Li han donat un passe VIP
ja s’ha vist el resultat
ara que ja s’ha pesat
30 Kg s’ha amagrit!!!

Sedentarisme no en volem
i ha quedat ben demostrat
tots hi hem participat
l’any que ve ja veurem.

Va haver una gran diada
contra el sedentarisme
molta gent que hi ha anada
ningú s’ha romput sa crisma.

A n’el Carde molt de renou
“a jo es poble me la bufa”
va sortir fent sa baldufa
sa presidenta del carre Nou.
Ara en Xim és president
ell ha dit que vol pujar
als jugadors ha de pagar
si els vol tenir contents.
Als externs més de 300
i 50 als d’aquí.
una cosa te vull dir
per veure si ho entens:
“El Carde és llorencí
i paga més a nes d’aquí”!!!

Així és com les gasten
En Marc Gil ja l’han multat
és una barbaritat
800 euros no li basten.

Festes
Aquests beneits que s’ha pensat?
un militar i una catalana
dues carrosses han denunciat
i s’han quedat amb la gana.
Se queixaren des moraduix
i de sa puta bandera
deuen ser de capet fluix
de discutir jo me n’enfluix
qui no vol pols no vagui a s’era.

Sa nit vella a s’VB
és de lo millor que hi ha
En Tolo riu a doquier
i no deixa de vomitar.
Sa nit vella a s’VB
és de lo millor que hi ha
dones gates per doquier
no s’aturen de paupar.
Sa nit vella a s’VB
tot llibertat de parella
l’any que ve veurem qui ve
tothom targeta vermella.

No paupeu batuadeu
cadescú amb lo que ha mort
ja se veu que tu vas fort
i paupes lo que no és teu.
Ells tots són homes casats
que tocaven ses anquetes
a ses dones jovenetes
anaven desesperats.

El bon Jesús ha trabucat
i s’ha suspès la passió
ha duit un any de bastó
meam si haurà recuperat.

A Texas tenen “rodeo”
amb un bou per domarlo
i en Gall damunt un tractor
mos va fer un bon “jaleo”.

Una cosa vos vull dir
que ja té un turmell inflat
en Janaca ha ballat
es “relevo” ja és aquí.

Enguany el pobre dimoni
ha acabat sa festa coix
l’ha castigat Sant Antoni
perquè molestava un moix.

En Baltassar ja ho digué
a damunt s’ajuntament
recollida “porté a porté”
ha estat un “exité”.

Política
Aquest jutge si senyor
aquesta gentussa no l’assusta
ha obrat de forma justa
i l’ha enviada a presó.
Sa german i es cunyat
del rei que ara tenim
a en Mates que es tancat
l’acompanyarà en “gangarín”.

El dia del mitín des PI
que va fer en Toni Aguilar
ses tapes varen buidar
i qualque botella de vi.

A correus o a s’elefant
sa qüestió és fer reunions
mirau si tenen collons
sempre ens van embullant.
I al final per l’any que vé
qui serà representant
i anirà al capdavant
na Manuela Messegué.

A la Sala hi ha un corc
que no el tenen empastat
sinó mirau l’asfaltat
que hi ha a nes camí de Gorg.
Jo no sé si ho fan per vici
però s’herba no han llevat
i de tant que l’han aprimat
semblarà un carril bici.

Na Rafela ha hagut de fer
una plaça d’ajudant
no podia dur endavant
tanta feinada que té.

Me cagon aquesta gent
que està dins s’ajuntament
i mos manda de govern
jo crec que els falta un pern.
No poden tirar coets
ni fer befa des govern
jo me’n vaig a poble extern
a veure si són condrets.

Sa catalana ha denunciat
sa carrossa des moraduix
i si no el duguéssin afaitat
encara hi hauria més gruix.
Lo des coest com està?
es tema com ha acabat?
En Mateu els convocà
i els al∙lots s’han retirat.
Per sa gent que no és d’aquí
noltros feim lo que volem
mos desfressam quan podem
això és s’humor llorencí.

Altres
Hi ha hagut molts de dimonis,
hi ha hagut qualque torero,
alguns han quedat afonics
es pitjor, es d Portobello!!!
A les 8 se presentava
Sense avisar sa parenta
A sa porta l.esperava
Na sofia amb sa barramenta.
Paciencia te na sofieta
D'aguantar aquest gatus
I tothom li fa s'abus
Quasi el tupa en fibreta
Vaig voure na sofia
amb en fibreta va xerrar
si un altre pic la me lia
el podras 'cabar d'arreglar

Sant Llorenç està de moda
agroturismes i “bungalones”
mos ha ficat a dins la roda
som “Ciudad de Vacaciones”.

Des sa Música no me’n visc
però m’agrada es cantar
SORTIDES és el meu disc
a nes VB el podreu trobar.

En Xerafí l’heu reparat?
sabia cert que hi seria
ja torna estar preparat
per fer una fotografia.

A Manacor hi ha molt d’ambient
Artà diuen que fa por
¿perquè volem tanta gent
si aquí tenim lo més bo?

Don Jeroni ens ha deixat
ja tenim capellà nou
ha mogut molt de renou
i n’hi ha hagut que s’han queixat
De s’assumpto de ses nadales
parlarne un poc jo vull
sense voler anar a les males
perquè hi va haver trui.
Escola i esglèsia no s’entengueren
i no arribaren a bon port
i perquè es trui no fos més fort
cantaren on volgueren.

Són dia 7 de gener
na Fullaneta en bicicleta
va dur sa nina a escoleta
no hi tenia res a fer!

Sobreposats i obreries
soparen a s’VB
no menjaren porqueries
i s’ho varen passar bé.

Ella no està gens fallona
ja l’han feta presidenta
és una al∙lota presenta
ella és na Xisca Ramona.

Ella no és que sigui “heretge”
i supòs que sap cuinar
el seu home té un bon fetge
n’Oriol ho va confirmar.
Quan va fer s’ou escalfat
ella feia potadetes
tanmateix li ha posat
a ca una puat a fer punyetes.

Nofre Neula quin aubercoc
jo no m’ho hagués pensat mai
que tenguessis un nou treball
i féssis feina a can treufoc.
Ja ho sabia feia estona
fan un hotel a dins el poble
madona de casa noble
ella és na Bàrbara Tanjona.

Sa via verda ho he de dir
bona cosa ens han fet
i en Muvi cada dematí
i camina amb un basset

Mos queixarem un poquet
perquè hi estaven millor
a n’es carrer major
quan hi havia es Glopet.
Pols, camions i barrera posada
això és un mai no acabar
i ja ningú pot passar
quan la mos tenen liada.

Als 37 s’ha posat
a s’orella una recada
encara no la s’ha llevada
perquè a sa filla ho ha jurat.

D’aquest any ja passat
si en voleu fer memòria
i per recordar sa història
de Sant Llorenç i els brodats.
En feren una exposició
i també una dinada
i en la publicació
na Lurdes n’està alabada.

Ha entrat una nova moda
es swing se balla per tot
“asta” se muden sa roba
adiós al ball de bot.

A s’assumpto des lligat
deu mevet qui ho diria
ja no empleen puteria
ara lliguen en wassap.
No gasten cap combinat
ni una flor ni poesia
tot això s’ha rebentat
amb sa nova tecnologia.
Després arriba el millor dia
es dia des fornicat
sabeu tots com ha acabat?
quan apunt ell li tenia
no ha tengut punteria
i ella diu ¿això que ha estat?
i ell li contesta indignat
“he acabat sa bateria”

Fins l'any que vé
Mos hem deixat qualque cosa
suposam que ho haureu vist
però si inventau cap glosa
d'aquest any que passarem
escriviula 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

