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Auca del Coronavirus
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1. D'ençà que un virus de Xina
com aquell que no fa res,
d'un en un, de tres en tres,
va començar a fer xixina,

9. Els que sí poden sortir,
i com mai van ben servits,
no són pas els més petits
ni la iaia ni el padrí,

2. ves, qui ho havia de dir
que per no estirar la pota
faríem com la marmota,
mentre duri el terbolí.

10. sinó qui té quatre potes,
és a dir, el gos o ca
que traiem a pasturar,
i que ara en diuen mascotes.

3. Davant d'aquest greu problema,
el govern central d'Espanya
per parar la barrundanya
ha seguit l'estratagema,

11. Els herois d'aquesta guerra
no són però els militars,
que paguem i ens costen cars,
sinó la gent de la terra:

4. un cop més, de la unitat
al costat de la milícia
centralista, i amb malícia,
el seu parer ens ha imposat.

12. tots els metges i infermeres
que breguen, als hospitals,
contra el virus i altres mals
i van faltats de lliteres.

5. Seguint doncs amb la comèdia
de fer-nos sentir soldats,
des de casa confinats,
estem pendents dels masmèdia.

13. Arribats a aquest extrem
armem-nos de paciència
i escoltem la gent de ciència
més que al Tribunal Suprem.

6. I aquí ens teniu, a les fosques,
suportant la quarantena
amb invents de tota mena,
disparant contra les mosques.

14. Qui ens traurà d'aquest pallat
del malvat coronavid?,
els polítics de Madrid
que ens han pres la Sanitat?

7. No podem sortir de casa,
de l'apartament o el pis,
i si ho fem ens cal permís,
ja que el virus tot ho arrasa.

15. Potser sí, però vigileu,
que encomanen a distància
el virus de l'arrogància
així que aixequen la veu!

8. I amb cara de pocs amics,
com qui agafa l'escopeta,
ens posem la mascareta
per estalviar embolics.

16. I mentrestant fem la nostra
com ho fa el president Torra
que amb el seu granet de sorra
en pot ser la millor mostra.
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