Auca de la Primera Comunió
d’en Tomeu

Esperam que comenci la Missa.
Anar-hi amb fe n’és la premissa.

La mare fa la lectura,
tranquil·la i segura.

Al pare també li toca.
Declama allò que pertoca.

En Tomeu i na Paula llegeixen.
Que bé que ho fan, s’hi llueixen.

Companys i parents fan bondat.
De ser-hi presents se n’han cuidat.

En Tomeu pren la Sagrada Forma.
L’amor de Crist el transforma.

Del mossèn rep un regal.
Segur que és un llibre com cal.

Avui en Tomeu és el protagonista.
Hom diria que el primer de la llista.

La foto de família per recordar
un dia que no s’ha d’oblidar.

Una estampa amb tots els jovenets
que van polits, mudats i nets.

Amb la família •••••• un retrat.
Són bona gent de veritat.

I la família •••••• representada,
que també són gent assenyada.

La padrina Isabel i la besnéta.
La més maca del planeta.

La padrina Maria entra pel portal.
Arriba per tot amb una eina cabal.

És l’hora del convit, la taula és parada.
Hi ha de tot i pa amb sobrassada.

Diu “Tomeu” l’ensaladilla,
la millor de tota l’illa.

Els amics fan vetllada i mengen.
Qualsevol diria que estiugen.

M’han regalat un rellotge del Barça.
Amb els culés faré comparça.

Ja arriben les postres esperades.
Amb un plis plàs seran menjades.

Les Pirates parlamenten i conspiren
per fer jugar als nins que respiren.

Una endavant i una enrere.
Així no es mouran per la carrera.

Caminaran sense que caigui la poma.
Pas a pas arribaran ﬁns a Roma.

La carrera de sacs és divertida.
Qualcú guanyarà la partida.

Ha acabat aquest joc tan cabal.
Tothom és pirata per igual.
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