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Ai pobra de mi! Em dic Virgínia i
la malvada Medusa em va trans-
formar en una estàtua de pedra.

Si voleu salvar-me heu de trobar les set
pedres màgiques.

   Adéu Virgínia!
Mirarem d’ajudar-te a tornar
   a casa.

Sóc la maligna Medusa,
la de la mirada penetrant
qui als ulls gosa mirar-me
de pedra es va quedant.

Només trenca l’encanteri
la nena o nen agosarat

que ajuntant les set pedres màgiques
em digui el nom d’una ciutat.

Entre runa i polseguera
dels vells monuments romans
has de desxifrar cada enigma

i la Medusa evitar.







Sóc de pedra i molt alta
i em van fer per defensar,
tinc torres i portelles
i envolto la ciutat.





Sóc allargat i de pedra.
No sóc peix però tinc espina.
Els carros  corren  per l’arena
i  el públic, content els anima.



Sóc rodó i ple de grades
i a l’arena tinc un fossar.
Animals i gladiadors lluitaren
pel plaer del ciutadà.



Per dur aigua a la ciutat
fora els murs m’edificaren.
Hi ha qui diu que fou el diable,
hi ha qui creu que foren els romans.



Aquí els bons actors aplaudiren
els afeccionats romans.
Feien drames i comèdies
dels déus i dels humans.





Sobre el turó, tot ho domino
i  em fan ofrenes els romans.
Vuit columnes sostenen
la casa de les divinitats.





Sóc la més grandiosa plaça
de tot el món romà.
Tinc porxos, fonts i estàtues
i m’han fet per governar.





Moltes gràcies!
Patia per vosaltres i que la maligna
Medusa no us hagués fet mal.

Ja som aquí! I mira
què hem portat.

  Ara ja pots
tornar a casa
teva amb els
   teus pares.

      Vinga
   nenes i nens!
  Poseu-vos
   en fila, que
       marxem!.

Teniu aquesta nina! És un regal que
us faig per la vostra valentia.
Sempre us recordaré amb molta
estima.

D’on veniu? Estàvem
preocupats per vosaltres.
Tindreu un càstig molt
server!
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